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Dobřanské listy
Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Masopust ve Šlovicích

Více se dočtete v článku na straně 9.
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Jak je to s náklady na odpady
První	rok	s	novou	odpadovou	legislativou	potvrdil	brutální	nárůst	nákladů,	peníze	vybrané	na	
poplatku	nepokryly	ani	třetinu	nákladů.	Po	letošním	navýšení	tak	službu	bude	město	dotovat	na	
úkor	jiných	povinností	„jen“	z	50	%.	Nový	zákon	ale	vyvolává	i	do	budoucna	strmý	růst	výdajů,	je-
dinou	obranou	je,	že	se	všichni	budeme	snažit	omezit	množství	odpadu,	který	dáváme	do	popel-
nic.	Pro	ušetření	vašich	kapes	jsou	tu	již	dlouho	modré,	žluté,	bílé,	zelené	kontejnery.	K	nim	vloni	
přibyly	hnědé	a	ještě	jeden	velkoobjemový	na	kov.	K	snížení	snad	přispěly	i	kompostéry,	které	
se	z	dotace	rozdávaly.	Chystáme	ještě	další	krok,	jako	je	re-use	centrum,	tedy	možnost	pro	vy-
sloužilé	věci,	že	ještě	poslouží.	Uvítáme	vaše	nápady	a	především	ochotu	přispět	svým	chováním	
k	tomu,	že	z	odpadů	nebude	díra	do	kapsy.	Městské	i	naší	občanské.	Jak	se	ukazuje	ze	zkušenosti	
se	štítkováním	(viz	článek	na	straně	5),	pro	spoustu	lidí	jako	by	platilo,	čím	více	popelnic	mám,	
tím	jsem	šťastnější.	Opravdu	je	to	tak	správné?

Martin Sobotka, starosta
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Kulturní kalendář

	12. 3.
	 Maďarský	den
	15.	3.	–	14.	4.		|	Dobřanská	galerie	
 Prodejní	výstava	léčivých	obrazů
	 StaniSlávky	Topinkové
		15.	3.		| 17:00 |	Mateřská	škola	Dobřany,	
Loudů	850	

 Kavárna	po	škole
 	Školní	zralost	a	připravenost	
předškoláka	na	vstup	do	1.	třídy

	20. 3.  | 11:00 |	start	u	pergoly	
 Běh	Martinskou	stěnou
	21. 3.  | 17:30 |	Káčko	
  Jamieho	nevěsta	–	premiéra	inscenace	
irské	svatojánské	pohádky

	26. 3.  | 10:00 |	klubovna	pionýrů	
 Jarohraní	aneb	Výroba	velikonočních		
	 dekorací
	26. 3.  |	15:00 |	Šlovice
 Dětský	maškarní	bál
	26. 3.  |	15:00 
 Setkání	u	Barušky	v	lese	Vysoká
	31. 3.  | 19:00 |	Káčko   
 Martin	Loew:	Japonsko
 cestovatelská	diashow

	2. 4.  |	9:00–11:00 |	školní	jídelna
	 Burza	oblečení,	hraček	a	potřeb	
	 pro	děti
	5.	4.  |	15:30 |	sál	ZUŠ
	 Koncert	mandolínového	orchestru
 DOBRMAN
	23. 4.
	 Krajský	půlmaraton	Plzeňského	kraje

Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.

Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech 
posílejte na kultura@dobrany.cz.

BŘEZEN

DUBEN

Solidní jako bankéř
V	poslední	době	jsme	byli	dvakrát	přepadeni	nepříjemnou	novinou	o	tom,	že	peněžní	ústavy	

u	nás	zavírají	pobočku.	V	případě	rakouské	banky	jsme	stáli	v	těžší	pozici,	jejich	pobočka	sídlila	
v	soukromém	domě,	nejednalo	se	s	námi	jako	s	pronajímatelem.	Přesto	nám	to	oznámili	včas,	
dříve	než	klientům,	a	snažili	se	nabídnout	pro	své	zákazníky	přeškolení	a	podobně.	Marně	jsme	
nabízeli	prostory	s	nižším	nájmem,	psali	na	vysoká	místa	ve	spořitelně,	aby	si	to	rozmysleli	kvůli	
starším	lidem.	Nepomohlo	to,	alespoň	se	nešířily	dezinformace.
S	francouzskou	bankou	to	bylo	jinak.	Je	u	nás	v	nájmu	na	dlouhou	dobu,	investovali	do	prostor	

hodně	peněz	z	vlastní	kapsy	výměnou	za	spíše	symbolický	nájem.	Tím	to	vypadalo,	že	to	s	námi	
myslí	vážně.	Ale	 i	k	nim	dorazila	móda	rušení	poboček	za	každou	cenu.	Nejsme	sídlo	malého	
okresu,	neležíme	na	silnici	první	třídy,	takže	nás	jejich	kompjůtr	vymazal	z	bankovní	mapy.
Chvíli	to	vypadalo,	že	jsme	uhádali	alespoň	pokračování	ve	formě	detašovaného	pracoviště	po	

tři	dny	v	týdnu,	ale	i	to	pak	centrála	zařízla.	Vše	je	to	smutné	samo	o	sobě,	ale	vrcholem	je	to,	co	
na	přepážce	slyšeli	hodnověrní	svědci.	Člověk	z	banky	tvrdil,	že	pobočka	se	zavírá	kvůli	tomu,	že	
město	nasadilo	velmi	vysoký	nájem,	že	se	vedoucí	bankéřů	nepovedlo	přivést	radnici	k	rozumu,	
takže	nezbývá	než	zavřít.
Kdyby	podobných	svědectví	bylo	více,	vyžádalo	by	si	to	zřejmě	právní	kroky.	Pokud	jste	tuto	

nehoráznost	také	slyšeli,	dejte	vědět.	Míra	našeho	společného	rozčarování	je	obrovská,	nejhůře	
jsou	na	tom	ti,	kteří	své	účty	převedli	ze	spořky	do	komerčky	v	naději,	že	budou	mít	bankovní	
služby	nadále	nadosah.

Martin Sobotka, starosta

On už to přece někdo nahlásil
Opakované	únorové	vichry	přinesly	 i	 to,	že	dráty	rozvádějící	elektrickou	energii	do	veřejného	
osvětlení	selhávaly.	Stávalo	se,	že	porucha	byla	odstraněná,	ale	za	pár	minut	došlo	ke	zkratu	zno-
vu.	Absurdní	bylo,	že	celé	části	města	nesvítily,	aniž	by	o	tom	dispečink	osvětlení	věděl.	Každý	
si	myslel,	že	tak	velkou	poruchu	už	někdo	nahlásil.	Proto	prosím	uvažujme	raději	tak,	že	je	lepší	
ozvat	se	víckrát	než	vůbec.	Adresa	epepa@dobrany.cz	je	dostupná	kdykoliv.

Martin Sobotka, starosta

Keltská	kapela	Dé	Domhnaigh	
a	literárně	dramatický	obor	
při	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany	

Vás	srdečně	zvou	na	premiéru	irské	
svatojánské	pohádky	

„Jamieho	nevěsta“ 

za	účasti	jejího	autora	
Milana	Benedikta	Karpíška.

21.	3.	2022	od	17.30	hodin 
v	kulturním	zařízení	Káčko	v	Dobřanech.	

Těšíme	se	na	Vás!
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Poděkování za práci pro město
V	 době	 pandemie	 kdekdo	 přehodnocu-

je	 své	místo	 ve	 společnosti,	 životní	 priority	
i	dostatek	sil	pro	náročné	úkoly	doby.	 Jeden	
z	výsledků	takových	úvah	se	týká	i	nás	Dob-
řaňáků.
Po	 téměř	 patnácti	 letech	 práce	 v	 zastupi-

telstvu	 (z	 toho	 více	 jak	7	 let	 služby	na	plný	
úvazek)	 se	 rozhodla	 rezignovat	 na	 všechny	
funkce	na	městě	místostarostka	Lenka	Toma-
nová.	Při	této	příležitosti	je	správné	připome-
nout	 obrovské	 množství	 energie,	 kterou	 za	
tu	 dobu	 obětovala	 městu.	 V	 různých	 rolích,	
pochopitelně	ale	nejvíce	jako	místostarostka.
Mimořádný	 podíl	 má	 na	 dobrém	 hospo-

daření	v	lesích,	kde	se	velmi	zvýšila	transpa-
rentnost	 obchodování	 ruku	 v	 ruce	 s	 řádnou	
péčí	o	tento	vzácný	přírodní	statek.	Vytvořila	
zde	takový	systém	pravidel,	který	obstojí	ješ-
tě	hodně	dlouho.	Přitom	se	musela	vypořádat	
i	 s	 velmi	depresivní	kůrovcovou	katastrofou	
posledních	let.
Odpracovala	si	i	to,	že	o	zeleň	město	pečuje	

systematicky	a	dbá	se	též	o	krajinu.	Nejsou	to	
jen	 ty	 nejviditelnější	 věci	 typu	 květinových	
pyramid	na	náměstí,	město	pomalu	obkličují	
nové	aleje	a	sady.
Až	s	ní	přišla	na	město	kompetence	ovliv-

nit	 jízdní	 řády	 a	 budování	 nových	 zastávek	
v	maximální	možné	míře,	 aby	 vlaky	 a	 auto-
busy	dobře	sloužily.	Nejzářnějším	úspěchem	
v	oblasti	dopravy	je	snížení	množství	projíž-
dějících	kamionů.

Postupně	si	osvojila	 i	oblast	dotací	a	stála	
v	čele	 týmu,	který	 je	ve	srovnání	s	okolními	
městy	s	náskokem	nejúspěšnější.
Významným	 počinem	 je	 také	 proměna	

hřbitova,	pomník	na	náměstí,	pastva	na	Šlo-
vickém	 vrchu,	 vylepšení	 Martinské	 stěny	
a	další	jednotlivé	projekty.
Velkou	zásluhu	má	i	na	projektech,	u	nichž	

„jen“	 uplatnila	 své	 připomínky,	 které	 vedly	
k	 zásadnímu	 vylepšení	 projektů.	 Jako	 moje	
pravá	ruka	se	osvědčila	coby	pevný	spojenec	
při	řešení	všelijakých	kostlivců,	přechodu	na	
to,	že	město	je	důsledné	v	nárocích	na	kvali-
tu	a	neodpouští	dodavatelům	chyby.	Zejména	
byla	 druhým	 motorem	 při	 bolestném	 pro-
sazování	 průhlednějšího	 zadávání	 zakázek	
v	roce	2017.
V	době	pandemie	přispěla	k	utlumení	dopa-

dů	tím,	jak	organizovala	dobrovolníky	při	ná-
stupu	první	vlny,	kdy	jsme	si	nikdo	nedovedl	
představit,	co	všechno	tahle	patálie	přinese.
Nekonečné	 hodiny	 si	 vyžádala	 její	 zaníce-

ní	 pro	 detaily,	 řešení	 podnětů	 občanů,	 řeše-
ní	 spousty	 nešvarů	 a	 další	 odvážné	 jednání.	
V	tomto	smyslu	je	až	neuvěřitelné,	jak	dlouho	
tohle	břímě	vydržela	nést.	Trochu	to	připomí-
ná	práci	se	zelení,	o	kterou	se	tak	ráda	starala,	
snad	po	přesazení	na	nové	stanoviště	pokvete	
její	 štěstí	 ještě	 bohatěji.	 Ještě	 jednou	 děkuji	
a	za	celé	Aktivní	Dobřany	jí	přeji	spoustu	ra-
dosti	a	úspěchů	ve	všech	oblastech	života.

Martin Sobotka, starosta

Rada a zastupitelstvo 
v novém složení
Po	rezignaci	Lenky	Tomanové	na	mandát	za-
stupitelky	 a	 místostarostky	 zastupitelstvo	
doplnilo	městskou	 radu	 o	Michala	 Pokorné-
ho,	Jaroslava	Umnerová	a	Michal	Trdlička	byli	
zvoleni	 do	 funkce	 neuvolněných	 místosta-
rostů.	Zastupovat	starostu	a	plnit	další	úkoly	
budou	 tedy	 souběžně	 se	 svým	 občanským	
zaměstnáním.	 Na	 uvolněné	místo	 v	 zastupi-
telstvu	nastoupí	náhradník	Michal	Šneberger.

Martin Sobotka, starosta

Upozornění pro občany
Na	základě	vyhlášky	č.	273/2021	Sb.

§	13	odst.	4
Odpady	 azbestu	mohou	 být	 uloženy	 na	
skládku,	pouze	pokud
a)	 jsou	 zabaleny	 v	 utěsněných	 obalech	
nebo	uloženy	v	utěsněných	nádobách	či	
kontejnerech.

§	42	odst.	3
Vybourané	stavební	a	demoliční	odpady	
obsahující	 azbest	 musí	 být	 neprodleně	
po	 vzniku	 zabaleny	 do	 neprodyšných	
obalů	nebo	uloženy	do	utěsněných	nádob	
či	 kontejnerů	 a	 označeny	 a	 předány	 do	
zařízení	 pro	 nakládání	 s	 odpady,	 které	
je	určeno	k	jejich	sběru	nebo	odstranění.

Žádáme	 o	 dodržování	 výše	 uvedené	
vyhlášky.

Pro	případné	dotazy	kontaktujte:	
Hana	Votavová
hana.votavova@mariuspedersen.cz

(sob)	V	boji	o	snížení	množství	odpadů	pomo-
hl	 i	 tento	kontejner,	 do	kterého	 jsme	 zavezli	
více	než	tunu	kovů.	Na	obyvatele	je	to	17	de-
kagramů,	což	se	počítá.	Budeme	rádi,	když	bu-
dete	vozit	ještě	více	kovů,	které	by	jinak	skon-
čily	 v	 popelnici.	 Mezi	 tříděnými	 surovinami	
patří	šrot	mezi	ty	nejžádanější.

Přidejte svůj postřeh do Názorové mapy!
Doprava	 je	vděčným	tématem	přání	 i	 stíž-

ností	obyvatel,	ať	už	vás	zlobí	úzká	místa	na	
silnicích,	nepropojené	cyklostezky	nebo	chy-
bějící	 spoj	 do	 zaměstnání.	 Pokud	 se	 bavíme	
o	mobilitě	Dobřaňáků	(a	Šlovičáků	i	Vodního	
Újezda),	 tak	 ta	 se	 neobejde	 bez	 sítě	 komu-
nikací	 a	 spojů,	 které	 spravuje	 Plzeňský	 kraj,	
stát	či	sousední	obce	a	město	Plzeň.	Existuje	
spousta	plánů	a	dokumentů,	co	by	si	jednotli-
vé	instituce	přály.	Avšak	dosud	chyběla	jedna	
společná	dopravní	strategie	pro	město	Plzeň	
a	jeho	okolí	jako	jeden	nedílný	celek.	Nyní	ko-
nečně	vzniká.	V	loňském	roce	byla	zpracována	
analýza	a	letos	se	pracuje	na	tzv.	Strategii	udr-
žitelné	mobility	Plzeňské	metropolitní	oblasti	
(skrytý	 pod	 nehezkou	 zkratkou	 SUMP	 ITI).	
Ta	 zahrnuje	 všechny	 dopravní	 módy	 -	 auto,	
vlaky,	busy,	MHD,	cyklo,	pěší.	Cílem	je	zlepšit	
dopravní	plánování	v	širším	okolí	města	Plzně	
a	mít	jasnou	vizi	pro	toto	i	příští	desetiletí.	Do	
procesu	se	podařilo	zapojit	i	spoustu	obyvatel	
a	uživatelů	dopravy.	Již	hotový	popis	součas-

ného	stavu	si	můžete	prohlédnout	na	https://
sump-iti.plzen.eu/
Plzeňský	kraj	 inspiroval	 zájem	občanů	při	

tvorbě	 strategie	 a	 rozhodl	 se	 vytvořit	 Názo-
rovou	mapu	dopravy.	Svůj	názor	k	aktuálním	
problémům	v	dopravě,	připomínky,	ale	i	zbož-
ná	přání	můžete	sdělit	 i	vy	osobně,	z	pohod-
lí	 domova.	 Stačí	 otevřít	 odkaz	 na	 stránkách	
https://www.plzensky-kraj.cz/nazorova-ma-
pa-dopravy-plzenskeho-kraje	 (přímý	 odkaz	
https://arcg.is/1KyXq90),	kde	se	vám	otevře	
interaktivní	mapa.	 Přiblížíte	 si	 lokalitu	 Dob-
řan	(nebo	kdekoli	 jinde)	a	už	vidíte	podněty	
vašich	 předchůdců	 a	 můžete	 přidat	 vlastní.	
Šanci	máte	do	15.	 března	2022.	Takže	 ať	už	
vyrážíte	 do	 okolí	 jakkoli,	 společně	 můžeme	
něco	udělat	pro	zlepšení	dopravního	napojení	
Dobřan!

Jiří Kohout, odborník veřejné dopravy
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Město	Dobřany,	Náměstí	T.G.M.	1,	334	41	Dobřany
Tajemník	 Městského	 úřadu	 Dobřany	 vyhlašuje	 v	 souladu	 se	
zákonem	 312/2002	 Sb.,	 o	 úřednících	 územních	 samosprávných	
celků	a	o	 změně	některých	zákonů,	 ve	 znění	pozdějších	předpisů,	
(dále	jen	zákon	o	úřednících)

VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	č.	2/2022
VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	č.	3/2022

na	vznik	pracovního	poměru	úředníka	ÚSC	zařazeného	
do	MěÚ	Dobřany	jako

referent/ka	stavebního	odboru

Rámcová	 pracovní	 náplň:	 výkon	 činnosti	 na	 úseku	 územního	
plánování	a	stavebního	řádu
Místo	výkonu	práce:	Městský	úřad	Dobřany,	správní	obvod	MěÚ
Platová	třída	odpovídající	druhu	práce:	dle	katalogu	prací	–	
10.	pl.	tř.
Pracovní	úvazek:	plný
Předpokládaný	datum	nástupu:	ihned	nebo	dle	dohody-	pracovní	
poměr	na	dobu	neurčitou

Kvalifikační	a	odborné	požadavky:
	 	ukončené	 VŠ	 nebo	 SŠ	 vzdělání	 stavebního,	 architektonického	
nebo	právnického	směru

	 	zvláštní	 odborná	 způsobilost	 při	 územním	 rozhodování	 a	 při	
rozhodování	na	úseku	stavebního	řádu	a	vyvlastnění	dle	zákona	
č.	312/2002	Sb.	o	úřednících	a	prováděcí	vyhlášky	č.	512/2002	Sb.	
výhodou

	 dobrá	znalost	práce	na	PC	
	 řidičský	průkaz	skupiny	B	výhodou

Lhůta,	způsob	a	místo	doručení	přihlášek:
Přihlášku	s	přílohami	doručte	do	11.	března	2022	(do	13.00	hod) 
buď	 osobně	 na	 podatelnu	MěÚ	 Dobřany	 nebo	 poštou	 na	 adresu:	
MěÚ	Dobřany,	náměstí	T.G.M.	1,	334	41	Dobřany.	Uzavřenou	obálku	
označte	 nápisem	NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 2/2022 – SO 
a	vypište	adresu	odesílatele.	

Přihlášku	s	přílohami	doručte	do	1.	dubna	2022	(do	13.00	hod) 
buď	 osobně	 na	 podatelnu	MěÚ	 Dobřany	 nebo	 poštou	 na	 adresu:	
MěÚ	Dobřany,	náměstí	T.G.M.	1,	334	41	Dobřany.	Uzavřenou	obálku	
označte	 nápisem	NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 3/2022 – SO 
a	vypište	adresu	odesílatele.	

Vyhlašovatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 zrušit	 toto	 výběrové	 řízení	
kdykoliv	v	jeho	průběhu.

Nevyžádané	doklady	s	osobními	údaji	budou	v	souladu	se	zákonem	
č.	 101/2000	 Sb.	 o	 ochraně	 osobních	 údajů	 v	 platném	 znění,	 po	
skončení	 výběrového	 řízení	 skartovány,	 pokud	 si	 je	 uchazeči	
nevyzvednou	 osobně,	 nebo	 nepožádají	 o	 jejich	 vrácení	 poštou	 do	
14	dnů	od	skončení	výběrového	řízení.

	Ing.	Petr	Brandl	v.	r.,	tajemník	MěÚ	Dobřany

Celé	znění	najdete	na:	
https://www.dobrany.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/

Město	Dobřany,	Náměstí	T.G.M.	1,	334	41	Dobřany
Tajemník	Městského	úřadu	Dobřany	vyhlašuje	dne	25.	2.	2022

VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	č.	4/2022
na	obsazení	pracovního	místa	zaměstnance	města	Dobřany,	

zařazeného	do	Městského	úřadu	jako
asistent/ka	

Rámcová	pracovní	náplň:	zajišťování	specializovaných	organizač-
ních	a	koordinačních	činností	a	agend	u	orgánů	samosprávy
Místo	výkonu	práce:	Městský	úřad	Dobřany,	správní	obvod	MěÚ
Platová	 třída	 odpovídající	 druhu	 práce:	 dle	 katalogu	 prací	 –	  
8.–10.	 platová	 třída	 a	 odměny	 v	 případě	 dobrých	 pracovních	
výsledků,	k	dispozici	IT	vybavení	a	mobilní	telefon.	
Pracovní	úvazek:	plný
Předpokládaný	datum	nástupu:	dle	dohody	–	pracovní	poměr	na	
dobu	určitou	(zatím)

Kvalifikační	a	odborné	požadavky:
•	 	ukončené	 minimálně	 SŠ	 vzdělání	 ekonomického,	 technického	
nebo	humanitního	směru,	VŠ	výhodou

•	 zkušenosti	s	prací	ve	veřejné	správě	výhodou,	
•	 	ovládání	 jednacího	 jazyka,	 způsobilost	 k	 právním	 úkonům,	 věk	
minimálně	18	let,	bezúhonnost

•	 dobrá	znalost	práce	na	PC,	(programy	Office	–	Word,	Excel,	apod.)	
•	 řidičský	průkaz	skupiny	B	výhodou
•	 orientace	v	odpadovém	hospodářství	výhodou

Uchazeč	podá	písemnou	přihlášku,	která	musí	obsahovat	tyto	
náležitosti:
a)	 jméno,	příjmení	a	titul	uchazeče
b)	 datum	a	místo	narození	uchazeče
c)	 státní	příslušnost	uchazeče
d)	 místo	trvalého	pobytu	uchazeče,	telefonický	kontakt
e)	 číslo	občanského	průkazu	nebo	číslo	dokladu	o	povolení	
	 k	pobytu,	jde-li	o	cizího	státního	občana
f)	 datum	a	podpis	uchazeče

Lhůta,	způsob	a	místo	doručení	přihlášek:
Přihlášku	s	přílohami	doručte	do	25.	března	2022	(do	13.00	hod) 
buď	 osobně	 na	 podatelnu	MěÚ	 Dobřany	 nebo	 poštou	 na	 adresu:	
MěÚ	Dobřany,	náměstí	T.G.M.	1,	334	41		Dobřany.	Uzavřenou	obálku	
označte	nápisem	NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 4/2022 – Asist. 
a	vypište	adresu	odesílatele.	

Vyhlašovatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 zrušit	 toto	 výběrové	 řízení	
kdykoliv	v	jeho	průběhu.

Nevyžádané	doklady	s	osobními	údaji	budou	v	souladu	se	zákonem	
č.	 101/2000	 Sb.	 o	 ochraně	 osobních	 údajů	 v	 platném	 znění,	 po	
skončení	 výběrového	 řízení	 skartovány,	 pokud	 si	 je	 uchazeči	
nevyzvednou	 osobně,	 nebo	 nepožádají	 o	 jejich	 vrácení	 poštou	 do	
14	dnů	od	skončení	výběrového	řízení.

Ing.	Petr	Brandl	v.	r.,	tajemník	MěÚ	Dobřany

Celé	znění	najdete	na:	
https://www.dobrany.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/
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Informace pro občany k platbě místního poplatku 
za komunální odpady a místního poplatku ze psa

1)	 	Poplatek	za	komunální	odpad	pro	fyzické	osoby,	které	mají	v	obci	trvalý	pobyt 
činí	700	Kč	pro	rok	2022.

	 Poplatek	je	splatný	jednorázově	nejpozději	do	30.04.	2022	(složenky	se	neposílají).
	 Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní			
	 platbou	převodem	na	účty	Města	Dobřany:
	 u	KB	19	-	1223361/0100		nebo	u	ČS	19	-	725295379/0800
	 variabilní	symbol	-	13371,	specifický	symbol	-	rodné	číslo	poplatníka	 
 
	 	Potvrzení	o	zaplacení	poplatku	do	sběrného	dvora	v	Dobřanech	na	rok	2022	

opět	nepotřebujete.	Prokazovat	se	budete	občanským	průkazem	(trvalý	pobyt	
Dobřany,	Šlovice	a	Vodní	Újezd).

              
2)  Poplatek	za	komunální	odpad	pro	fyzické	osoby,	které	mají	ve	vlastnictví	stavbu	

určenou	k	rekreaci,	byt	nebo	rodinný	dům,	ve	kterých	není	hlášena	k	pobytu	
žádná	fyzická	osoba	činí	700	Kč	pro	rok	2022.	

	 Poplatek	je	splatný	jednorázově	nejpozději	do	30.04.	2022	(složenky	se	neposílají).
	 Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní			
	 platbou	převodem	na	účty	Města	Dobřany:
	 u	KB	19	-	1223361/0100		nebo	u	ČS	19	-	725295379/0800
	 variabilní	symbol	-	13372,	specifický	symbol	-	rodné	číslo	poplatníka	(majitele		
	 nemovitosti)

3)			Poplatek	ze	psa	chovaného	v	rodinném	domě	činí	200	Kč,	ze	psa	chovaného	
	 v	ostatních	obytných	domech	a	držitel	psa,	má-li	trvalý	pobyt	na	adrese	
	 Náměstí	T.	G.	M.	1,	334	41	Dobřany		800	Kč.
 
	 	Pro	držitele	psa,	kterým	je	osoba	starší	65	let	a	držitele	psa,	který	je	poživatel	

invalidního,	starobního,	vdovského	nebo	vdoveckého	důchodu,	který	je	jediným	
zdrojem	příjmu,	anebo	poživatel	sirotčího	důchodu,	činí	poplatek:
•	 ze	psa	chovaného	v	rodinném	domě	100	Kč,	
•	 	ze	psa	chovaného	v	ostatních	obytných	domech	a	držitel	psa,	má-li	trvalý	pobyt	na	
adrese	Náměstí	T.	G.	M.	1,	334	41	Dobřany	200	Kč.

 
	 Za	druhého	a	každého	dalšího	psa	se	poplatek	zvyšuje	o	50%.	
	 Poplatek	je	splatný	jednorázově	nejpozději	do		30.04.	2022	(složenky	se	neposílají).
	 Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní			
	 platbou	převodem	na	účty	Města	Dobřany:
	 u	KB	19	-	1223361/0100	nebo	u	ČS	19	-	725295379/0800
	 variabilní	symbol	-	1341,	specifický	symbol	-	rodné	číslo	poplatníka	(držitele	psa)

Kontakty:	tel.	377	195	845,	e-mail:	benediktyova@dobrany.cz	

Pozor na změny poplatku za odpady v roce 2022:
-	 	nová	 obecně	 závazná	 vyhláška	 č.	 1/2021	 o	místním	 poplatku	 za	 obecní	 systém	
odpadového	hospodářství

-	 nová	sazba	poplatku	na	osobu	700	Kč 
-	 	poplatník	neprodleně	předloží	aktuální	doklady	na	osvobození	od	poplatku,	jinak	
nárok	na	osvobození	zaniká

-	 	povinnost	 vylepit	 na	 sběrnou	 nádobu	 evidenční	 štítek,	 který	 bude	 doručen	 do	
poštovní	 schránky	 (roznos	 začne	 během	 ledna	 2022).	 Kdo	 neobdrží	 evidenční	
štítek	do	konce	března	2022,	zajistí	si	jej	na	telefonním	čísle	377	195	845.

Nezapomeňte 
nalepit na svoji 
popelnici štítek
V	 únoru	 byly	 rozneseny	 do	 všech	 rodin-

ných	domů	obálky	se	štítkem	a	informačním	
letákem.	Od	dubna	letošního	roku	budou	vy-
váženy	pouze	popelnice	označené	tímto	štít-
kem.	Zatím	není	nutné	řešit	dolní	část	štítku,	
tj.	 frekvenci	svozů,	neboť	četnost	se	nemění	
a	svozová	firma	jezdí	do	města	každý	týden.	
Pokud	 jste	 obálku	 neobdrželi,	 nemáte	

pravděpodobně	dům	označený	číslem	po-
pisným,	 funkční	 schránku	 nebo	 v	 rodin-
ném	domě	nemá	nikdo	trvalý	pobyt,	volej-
te	na	telefonní	číslo	377	195	845.	
Vrácené	 -	 nedoručitelné	 obálky	 lze	 vy-

zvednout	 po	 telefonické	 dohodě	 u	 paní	
Benediktyové	 v	 přízemí,	 číslo	 dveří	 103	
městského	úřadu.	
Štítkování	 popelnic	 představuje	 nezbytný	

krok	ke	zlepšení	fungování	systému	nakládá-
ní	s	odpadem	ve	městě,	který	se	v	důsledku	
požadavků	 legislativy	 i	 růstu	cen	stává	stále	
nákladnějším.	 Sníží-li	 se	 výdaje	 za	 odpady,	
zůstane	více	prostředků	třeba	na	rekonstruk-
ce	silnic	a	budování	chodníků.	Odpad	z	popel-
nic	je	dnes	pro	obec	ve	srovnání	se	tříděným	
odpadem	 velmi	 nákladnou	 položkou,	 proto	
zkuste	třídit	ještě	o	trochu	více.
Při	 současné	 frekvenci	 svozu	 umožňuje	

běžná	 nádoba	 o	 kapacitě	 120	 litrů	 vyvézt	
z	jednoho	čísla	popisného	na	skládku	480	li-
trů	zbytkového	komunálního	odpadu	měsíč-
ně,	což	je	obrovské	množství.	Pokud	by	město	
používalo	jiný	systém	zpoplatňování	produk-
ce	odpadů	než	platbu	z	trvalého	pobytu,	měla	
by	tato	kapacita	v	souladu	s	legislativou	stačit	
pro	8	osob.	Zkušenosti	z	jiných	obcí	ukazují,	
že	pro	dvoučlennou	domácnost,	která	běžně	
třídí	odpad	a	kompostuje,	opravdu	stačí	ka-
pacita	 120	 litrů,	 tj.	 odvoz	 jednou	 měsíčně.	
Existuje-li	 důvod	 pro	 navýšení	 počtu	 svozů	
(nejčastěji	popel	nebo	pleny),	pak	si	domác-
nost	 za	 službu	 připlácí	 dle	 ceníku	 svozové	
firmy.
Diskuze	o	možné	změně	zpoplatňování	od-

padů	není	možná	bez	evidence	nádob,	proto	
nezapomeňte	svoji	popelnici	do	konce	března	
označit.

Kontakt: Benediktyová M., tel. 377 195 845, 
e-mail: benediktyova@dobrany.cz
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Vážení	spoluobčané,
již	dva	roky	bojujeme	proti	trudomyslnosti	

spojené	s	epidemií	smrtící	choroby	a	chaotic-
kými	pokusy	vlád	ji	zvládnout.	Snaha	vyvážit	
zájem	na	zastavení	infekce	se	všemi	ostatními	
důležitými	oblastmi	života	se	ukazovala	 jako	
bezvýchodná	a	každý	z	nás	ztratil	kus	veselos-
ti,	optimismu,	peněz	a	příležitostí.
Když	už	 jsme	vyšli	až	na	samý	kraj	 tunelu	

a	 světlo	 jsme	 vnímali	 jako	 něco	 skutečného,	
přišel	nový	mrak.	Na	hranicích	našich	souse-
dů	je	válka	se	vším	všudy.	A	bude	mezi	námi	
asi	málo	těch,	kteří	by	z	ní	mohli	mít	radost.
Mezi	 české	povahové	 rysy	nikdy	nepatřila	

touha	zabíjet	a	ničit,	vynikali	jsme	jako	tvoři-
ví	lidé,	kteří	se	dokážou	domluvit	a	se	vším	si	
poradit	bez	krvelačného	šílenství.	Velká	 část	
z	nás	je	tedy	rozčílená	z	toho,	že	ještě	někomu	
může	 válka	 přijít	 jako	 něco	 přijatelného,	 že	
něčí	ego	a	touha	po	hlubokém	zápisu	do	his-
torie	vedou	až	k	nejhrubšímu	a	nejbezohled-
nějšímu	zločinu	proti	míru.
Rusové	se	vždy	vyznamenali	v	těch	válkách,	

kde	se	bránili	před	cizím	agresorem.	Když	ale	
sami	napadali	 jiné	země,	vedlo	to	vždy	k	po-
rážce.	A	ani	invaze	k	nám	v	roce	1968	nebylo	
žádné	terno,	během	jedné	noci	ztratili	sympa-
tie	velké	části	Čechoslováků,	 jejichž	 srdce	se	
řídila	vděčností	za	osvobození	od	nacistické-
ho	zlořádu.
Z	vlastní	 zkušenosti	 víme,	 jak	 je	Evropská	

unie	 někdy	 až	 směšně	 přecitlivělá	 v	 oblasti	
lidských	práv	 a	potírání	 rasové	 či	 jiné	nená-
visti,	zejména	pak	nacismu	a	jeho	symboliky.	
Přesto	 Moskva	 válčí	 proti	 přístupu	 Kyjeva	
k	Bruselu	se	slovy,	že	chce	zabránit	tomu,	aby	
Ukrajina	 byla	 nacistická.	 Sama	 o	 sobě	 tahle	
praštěná	pohádka	soudruha	Putina	usvědčuje	
z	vytváření	falešných	záminek.
A	děkuji	prezidentu	Zemanovi	za	to,	že	na-

vzdory	 dlouhodobému	 hájení	 kremelských	

kroků	tváří	v	tvář	realitě	osvědčil,	že	dokáže	
prokouknout,	 jak	 byli	 spojenci	 Ruska	 v	 Ev-
ropě	podvedeni.	Vůbec	se	zdá,	že	nebláznivá	
část	politické	reprezentace	tentokrát	ukazuje	
sjednocení	 se	 na	 důležitém	 tématu,	 kterým	
zachování	míru	je.
S	 velkou	 pravděpodobností	 se	 to	 dotkne	

hmatatelně	 i	 nás.	 Náš	 národ	 stárne	 a	 řada	
hospodářských	 odvětví	 se	 bez	 Ukrajinců	
neobejde,	 zejména	 stavby	 v	 dohledné	 době	
nepůjdou	 tak	 jako	 dnes,	 někdo	 půjde	 bránit	
vlast,	jiný	se	jen	bude	muset	postarat	o	rodiny.	
A	pokud	Putin	rozšíří	na	celou	Ukrajinu	stejně	
hnusnou	 diktaturu	 jako	 do	 východních	 „sa-
mostatných“	republik,	pak	můžeme	čelit	spíše	
opačnému	problému.

A	 nezapomínejme,	 že	 se	 válčí	 i	 na	 západě	
země,	 kde	 žijí	 volyňští	 krajané.	 Čechy	 nemá	
Kreml	 rád	o	moc	více	než	Ukrajince,	kterým	
dal	svou	nenávist	najevo	už	naplno.	Již	za	pan-
demie	 se	 dezinformační	 armáda	 hodně	 sna-
žila,	 abychom	 se	 rozhádali	 kvůli	 opatřením	
a	vakcínám.	Teď	na	pozadí	skutečné	agrese	po	
nás	půjdou	zase.
Ve	svém	slavném	projevu,	když	Hitler	pro-

váděl	 v	 Polsku	 totéž,	 co	 teď	 dělá	 Putin	 na	
Ukrajině,	řekl	král	 Jiří	VI.,	že	 je	třeba	porazit	
primitivní	 doktrínu,	 že	 ten,	 kdo	má	 sílu,	má	
i	moc.	Jako	by	slyšel	poslední	projevy	ruského	
diktátora.
Snažně	 Vás	 prosím,	 nenechme	 se	 unavit	

strachem,	 vyčerpat	 se	 bezmocí,	 nepřejděme	
na	typickou	ruskou	notečku,	že	nic	nemá	smy-
sl,	všichni	 jsme	zbyteční.	Zůstaňme	silní,	což	
se	nám	nepovede	bez	zachování	veselé	mysli.	
Nakopejme	trudomyslnosti	zadek	se	vší	ver-
vou,	 jen	s	humorem	a	optimismem	si	zacho-
váme	budoucnost.
Straší	nás,	straší	nás,	straší	nás.	Dáme	se?
František	Halas	by	řekl:	„Jen	žádný	strach,	

myslete	na	chorál,	malověrní.“
V+W	by	zazpívali:	„Ať	rychle	zalezou	všich-

ni	ti	sysli,	zbude	nás	ještě	dost	s	veselou	my-
slí.“
Pokud	 bychom	 se	 dali	 zlomit,	 pokud	 by-

chom	se	přestali	umět	smát,	povlečou	se	tyhle	
škody	na	duši	 s	námi	 ještě	dlouho.	Viďte,	 že	
se	nedáme.	Za	chvíli	 se	 to	bude	smět,	 tak	se	
potkávejme	 na	 akcích	 a	 užívejme	 si	 je,	 je	 to	
mnohem	důležitější,	než	se	zdá.

Martin Sobotka, starosta

Ve snaze o pomoc Ukrajině se spojilo město se spontánní občanskou aktivitou (na snímku první vel-
ká koordinační schůzka). Zatímco první noci strávili běženci po rodinách, od úterý 1. 3. část z nich 
již ubytovává město. Situace se mění den ode dne, tudíž nemá smysl dělat výčet všech forem pomoci 
v tištěných listech, sledujte www.dobrany.cz/pomoc.
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Představujeme spolky: Český rybářský spolek v Dobřanech

Ke 100. výročí založení Českého rybářského spolku v Dobřanech
V	 prvním	 záznamu	

1.	 zápisové	 knihy	 ry-
bářského	spolku	v	Dob-
řanech	je	uvedeno:	Dne	
10.	listopadu	1922	byla	
svolána	na	popud	dob-

řanských	rybářů	schůze	v	Měšťanské	besedě	
ku	 založení	 rybářského	 spolku.	 Za	 předsedu	
byl	 zvolen	 občan	 Sirůček	 František.	 Ten	 pak	
vylíčil	 situaci	 ohledně	 vyjednávání	 s	 němec-
kým	rybářským	klubem,	který	nás,	totiž	české	
rybáře,	do	 spolku	přijmout	nechce	a	 tím	byl	
nucen	k	tomu,	aby	se	zde	v	Dobřanech	samo-
statný	rybářský	klub	českých	rybářů	založil.
V	zápisu	ze	7.	1.	1923	je	zmínka	o	předání	

řeky	a	objednání	spolkového	razítka.	Na	otis-
ku	razítka	na	vnitřní	straně	desek	je	pak	ná-
zev	Český	rybářský	spolek	v	Dobřanech.	
Z	dalších	zápisů	je	patrno,	že	spolek	v	těch	

letech	neměl	žádné	rybníky	a	násadu	do	řeky	
nakupoval.
Po	dobu	okupace	a	2.	světové	války	činnost	

českého	 rybářského	 spolku	 nebyla	 umožně-
na.	Již	16.	května	1945	byla	podepsána	smlou-
va	o	pronájmu	rybářského	práva	na	řece	Rad-
buze	mezi	obcí	Dobřany	a	Českým	rybářským	
spolkem	v	Dobřanech.	V	 zápisech	 se	 již	píše	
o	 hospodaření	 na	 rybnících.	 S	 tím	 vznikla	
i	potřeba	vlastního	objektu	pro	schůzovní	čin-
nost	a	uskladnění	rybářského	nářadí	a	krmiv.	
V	r.	1947	byla	sepsána	smlouva	s	MNV	Dobřa-
ny	o	odprodeji	bouračky	č.	p.	315.	Vyrabovaný	
objekt	 členové	 spolku	 brigádnicky	 opravili,	
zřídili	 schůzovní	 místnost,	 sklad	 a	 postavili	
garáže.	Vešel	ve	známost	jako	„rybárna“	a	byl	
užíván	až	do	r.	2002.	Od	15.	4.	1951	nastala	
změna	 v	 názvu	 na	 „Lidový	 rybářský	 spolek	
v	Dobřanech“.

Spolek	 hospodařil	 na	 pronajatých	 rybní-
cích	v	okolí.	Základ	 tvořily	Kotynky,	 střídavě	
pak	Ovčínská,	Zelenka,	Vysoká,	Líně,	Černotín.	
Na	nich	si	choval	násadu	na	svěřený	úsek	řeky.	
Kromě	chovu	ryb	a	údržby	rybníků	pracovali	
členové	na	brigádách	pro	JZD	–	sklizeň	bram-
bor,	 noční	 výmlaty	 a	 pro	město	 na	 akcích	 Z.	
Pořádaly	se	rybářské	bály,	závody	pro	dospělé	

a	 pro	děti	 sportovní	 utkání	 a	 zájezdy.	V	 led-
nu	1957	má	již	spolek	130	členů,	bylo	vydáno	
také	9	ks	povolenek	pro	mládež.	V	r.	1958	bylo	
vydáno	již	184	ks	povolenek,	z	toho	14	ks	pro	
mladistvé	a	začalo	se	pracovat	s	mládeží.	Od	
dubna	1958	se	v	zápisech	uvádí	název	„Česko-
slovenský	svaz	rybářů	MO	Dobřany“.	V	letech	
1970-72	 se	 vybudovaly	 rybníky	 Černoblata	
a	 řešily	 se	 problémy	 s	 vypouštěním	 odpad-
ních	vod.	V	r.	1973	byly	obě	Kotynky	vyřaze-
ny	z	hospodaření	pro	znečištění	kaly	z	CHKZ,	
v	r.	1976	i	Černoblata	kvůli	únikům	močůvky	
ze	SZP	Vysoká.	Kvůli	kritice	práce	výboru	ze	
strany	členů	docházelo	k	neshodám	a	častým	
změnám	 ve	 složení	 výboru.	 Vše	 vyvrcholilo	
odstoupením	 předsedy	 v	 květnu	 1975,	 když	
pak	nikdo	nechtěl	tuto	funkci	vykonávat,	kon-
cem	roku	hrozilo	rozpuštění	organizace.	V	po-
slední	chvíli	byl	do	funkce	předsedy	MO	koop-
tován	4.	12.	1975	Jiří	Kavan.	Ten	se	okamžitě	
projevil	jako	schopný	a	rozhodný	organizátor.	
Sestavil	 kandidátku,	 vypracoval	 plán	 práce	
a	předložil	závazek	na	počest	XV.	sjezdu	KSČ.	

Tím	 situaci	 zachránil.	 Pod	 jeho	 vedením	 or-
ganizace	dosahovala	dobrých	hospodářských	
výsledků	a	postupně	se	vzmáhala.	Již	v	r.	1977	
byli	 na	 zasedání	MV	NF	 rybáři	 vyhodnoceni	
jako	nejlepší	 organizace.	 Ve	 funkci	 předsedy	
setrval	až	do	27.	3.	2010.	 	Postupně	byla	po-
řízena	 vozidla	 Avia	 a	Multicar,	 různé	 nářadí	
a	prostředky,	 jako	čerpadlo,	centrála,	řetězo-
vé	 pily,	 křovinořezy,	 cirkulárka,	 loď.	 Protože	
původní	rybárna	 již	kapacitně	nevyhovovala,	
byla	v	r.	1999	zakoupena	stodola	s	pozemkem	
v	Plzeňské	ulici,	která	byla	upravena	na	sklad	
nářadí	a	krmiv.	Ve	dvoře	se	pak	v	letech	2001-
2002	 postavila	 klubovna	 se	 schůzovní	míst-
ností,	WC	a	kuchyňkou.	Objekt	 je	veden	pod	
č.	p.	1048	jako	rybářská	klubovna,	nebo	spíše	
nová	rybárna.	
Po	Jiřím	Kavanovi	byl	27.	3.	2010	do	funkce	

předsedy	MO	zvolen	Ing.	Miloslav	Lohr.	Také	
pod	jeho	vedením	si	organizace	udržuje	dob-
rou	 úroveň.	 Dokončila	 se	 fasáda	 stodoly	 ze	
dvora,	výměna	vrat	a	střešní	krytiny.	Odbah-
nily	se	rybníky	Vysoká,	Černoblata	a	Kotynka,	
na	Montajchu	se	vybudoval	betonový	napou-

štěcí	objekt	a	provedla	se	výměna	požeráku.	
Prodala	se	opotřebená	vozidla	Avia	a	Multicar	
a	 zakoupil	 se	 vůz	 Ford	 Tranzit.	 Velkým	 pří-
nosem	bylo	získání	dvou	rybníků	v	Přestavl-
kách	 společně	 s	 MO	 Plzeň	 1	 do	 pronájmu.	
Díky	tomu	jsme	nyní	schopni	vychovat	si	 té-
měř	veškerou	násadu	a	hlavně	většího	kapra	
do	našich	revírů	Radbuza	2	a	Židovák.	Velmi	
dobře	 je	 hodnocena	úroveň	dětského	 rybář-
ského	kroužku	jak	ze	strany	dětí,	tak	i	rodičů.	
V	kroužku	je	30	dětí.	
V	současné	době	má	organizace	559	členů,	

z	toho	25	žen,	18	dorostu	a	68	dětí	do	15	let.

Plán	akcí	v	r.	2022:
19.	3.	 výroční	členská	schůze
16.	4.	 rybářské	závody	na	Dolní	Kotynce
	 pro	dospělé	
17.	4.	 rybářské	závody	na	Dolní	Kotynce
	 pro	děti
duben	 výlov	Dolní	Kotynky
červen	 účast	na	Dni	dětí
podzim	 výlovy	rybníků
září	 	Den	otevřených	dveří	ke	100.	výročí	

založení	spolku
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 

pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Oddělení	pro	dospělé
pondělí	 7:30–12:00	 13:00–17:00
úterý	 7:30–11:00	 13:00–15:00
středa	 7:30–12:00	 13:00–18:00
pátek	 7:30–11:00

Oddělení	pro	děti
pondělí	 	 12:00–17:00
úterý	 	 12:00–15:00
středa	 9:00–11:00	 12:00–18:00
čtvrtek	 	 12:00–15:00

KNIHY	PRO	DOSPĚLÉ
WILLIAMS	Keith	E.:	Děti	vybíravé	v	jídle
Základní	postupy	pro	rodiče	dětí	nejen	s	PAS.	
Máte	dítě	vybíravé	v	jídle?	Rádi	byste	mu	roz-
šířili	jídelníček,	ale	nevíte,	jak	na	to?	Pak	vám	
tato	příručka	dává	do	ruky	nástroje,	které	po-
třebujete	k	podpoře	zdravého	stravování	va-
šeho	dítěte	a	také	k	tomu,	aby	se	rodinné	sto-
lování	stalo	příjemných	zážitkem	pro	všechny	
zúčastněné.

MICHAELIDES	Alex:	Mlčící	pacientka
Slavná	malířka	měla	idylické	manželství.	Jed-
noho	 dne	 však	 svého	muže	 zastřelila.	 Alicia	
od	vraždy	nepromluvila,	a	proto	do	záhadné-
ho	 případu	 nemá	 kdo	 vnést	 světlo.	 Prolomí	
její	 mlčení	 psychoterapeut	 Theo	 Farber?	 Je		
připraven	zjistit	pravdu?

BOGUSCH	Petr:	
Domečky	pro	včely	a	užitečný	hmyz
Je	důležité	vědět,	jaký	použít	materiál,	výplň,	
ale	také	to,	kam	domeček	umístit	a	jak	pečo-
vat	o	něj	 i	 jeho	drobné	obyvatele.	S	 tím	vám	
poradí	tato	skvělá	příručka.		

JAMES	Julie:	Na	ostří	nože
Inteligentní,	 současný	 a	 milostný	 román	
z	 právnického	 prostředí.	 Půvabně	 arogantní	
a	ambiciózní	hrdinové	odhalují	svou	nejistotu	
a	slabosti,	když	na	ostří	nože	soupeří	v	práci	
i	v	lásce.

KNIHY	PRO	DĚTI
TUNIG	Debbie:	Když	se	introvertka	vdá
Naše	známá	introvertka	se	vdala.	Jak	se	jí	po-
daří	 zvládnout	 soužití	 s	 blízkým	 člověkem,	
kterého	si	ho	sama	vybrala	a	má	ho	moc	ráda?	
Pokračování	 komiksového	 příběhu	 odhaluje,	
jak	se	introverti	dokážou	vyrovnat	s	tím,	že	do	
jejich	bubliny	vstoupí	někdo	druhý.

SEKANINOVÁ	Štěpánka:	
Po	stopách	posvátného	skarabea
V	knize	najdeš	originální	zápisník	pro	archeo-
loga,	 deník	 badatele,	 plánek	 hrobky.	 Dozvíš	
se	spoustu	zajímavého,	ale	také	se	naučíš	číst	
a	 psát	 hieroglyfy.	 Tak	 vzhůru	 za	 dobrodruž-
stvím.

KREČ	Jiří:	Kdo	krade	dětem	čtení
Velké	detektivní	dobrodružství	pro	děti	a	ce-
lou	 rodinu.	Někdo	 krade	 dětem	 čtení.	 V	 na-
šem	 příběhu	 se	 detektivem	 pátrajícím	 po	
pachateli	 stává	 každý	 čtenář.	 Pátrání	 není	
jednoduché.	Aby	bylo	úspěšné,	musíte	u	čtení	
přemýšlet	a	hledat	 skrytá	poselství.	Najdete	
pachatele?

HAI	Magdalena:	
Podivuhodný	dům	slečny	Zvířené
Magický	 fantasy	 příběh	 pro	 děti.	 Dvanáct	
opic,	 zamilovaný	 duch	 španělského	matado-
ra	a	bengálští	tygři.	Podivuhodný	dům	slečny	
Zvířené	má	všechno,	až	na	lidi….	Kam	se	všich-
ni	poděli?	Proč	jsou	v	domě	tři	dětské	pokoje?
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Komu se nelení, tomu se zelení!
A	tak	to	má	být,	protože	zelená	barva	působí	

blahodárně	na	naši	mysl	a	tím	i	na	naše	tělo.	Ze-
lená,	čerstvá,	mladá	strava	je	plná	životadárných	
a	pro	tělo	nezbytných	látek.	Zelená	patří	neod-
myslitelně	k	jaru	–	k	času	obnovujícího	se	života	
a	hospodářskému	začátku	roku	a	s	tím	souvise-
jících	 svátků	 Velikonoc.	 Symbolem	 všeho	 výše	
zmíněného	je	osení,	mladé,	čerstvě	vyrostlé	obilí	
(nejčastěji	pšenice,	 ječmen	či	oves).	 Jak	na	setí	
osení,	aby	bylo	tak	akorát	právě	na	velikonoční	
dny?	Osení	vysejte	asi	10	dní	předem	do	misky	
či	 květináče	 naplněného	 cca	 do	 2/3	 zeminou	
(kyprou	zahradní	nebo	substrátem).	Na	dno	ná-
doby	můžete	nasypat	ještě	kamínky	nebo	třeba	
keramzit	 jako	drenáž,	která	zabrání	přemokře-
ní.	Povrch	zeminy	pokryjte	hustě	obilkami,	nej-
lépe	pšenice	(ovsa	či	 ječmene),	překryjte	zhru-
ba	 dvoucentimetrovou	 vrstvou	 zeminy,	 jemně	
umačkejte	 a	 zavlažte	 nejlépe	 rozprašovačem.	
Pro	správný	růst	potřebuje	osení	dostatek	svět-
la	a	teplo.	Pokud	byste	potřebovali	jeho	růst	zpomalit,	přemístěte	nádobu	s	osením	na	chladnější,	ale	stále	dostatečně	světlé	místo.	Zalévejte	každý	
den,	střídmě,	raději	s	pomocí	rozprašovače,	aby	zrnka	nezačala	hnít.	Vyrostlé	osení	dozdobte	třeba	zápichy,	větvičkami	vrb	či	keramikou.	A	kde	
obilky	osení	sehnat?	Třeba	v	naší	dobřanské	semínkovně,	kde	budou	od	druhé	poloviny	března	k	vyzvednutí	připravené	sáčky	s	obilím.	A	protože	
semínkovně	se	v	Dobřanech	daří,	můžete	vybírat	i	z	jiných	semínek,	třeba	kopru,	laskavce	(amaranthu),	fazolu	nebo	mnoha	letniček	i	trvalek.	

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Masopust ve Šlovicích

V	sobotu	26.	února	se	po	dvou	letech	opět	konal	v	naší	obci	masopust.	Obyvatelé	i	jejich	příbuzní	
a	známí	se	sešli	v	hojném	počtu.	Počasí	až	na	občasné	přeháňky	přálo,	a	tak	více	než	pětihodi-
nový	průvod	mohl	projít	celou	obcí.	Zahájení	se	konalo	na	návsi	za	přítomnosti	starosty	pana	
Martina	Sobotky.	Masky,	které	pokaždé	odrážejí	velkou	fantazii	účastníků,	ani	letos	nezklamaly.	
Pozornost	budila	maska	představující	domino,	tvořená	skupinou	11	osob.	Hezkým	nápadem	byly	
figurky	z	Člověče	nezlob	se,	ale	 i	 Joker,	čaroděj,	Rumcajs,	mnich,	bankomat	na	peníze,	vodníci,	
princezny,	selky,	kůň	a	další.	Do	tance	a	zpěvu	hrál	harmonikář	a	medvěd	měl	opět	plno	práce	
s	tím,	aby	v	tanci	provedl	všechny	"panímámy",	které	připravily	bohaté	občerstvení.	Závěrečného	
fotografování	masek	se	tak	zúčastnili	ti	nejstatečnější.

Jana Hájková

Informace pro žadatele 
o přidělení bytu 
ve městě Dobřany
Dle	 směrnice	 Rady	 města	 Dobřany	
č.	 1/2019	 má	 žadatel	 o	 přidělení	
(o	 výměnu)	 bytu	 ve	 městě	 Dobřany	
povinnost	 každoročně	 potvrdit,	 že	 na	
své	žádosti	 trvá.	Tato	povinnost	musí	být	
splněna	nejpozději	do	30.	4.	 příslušného	
roku,	 a	 to	 písemně	 prostřednictvím	
správně	vyplněného	formuláře	„Obnovení	
žádosti	o	byt	města	Dobřany“.	Příslušný	
formulář	 je	 k	 dispozici	 na	 internetových	
stránkách	 města	 www.dobrany.cz	 nebo	
v	kanceláři	pokladny	MěÚ	Dobřany.	Žádost	
můžete	doložit	osobně,	vhodit	do	schránky	
města	Dobřany,	nebo	zaslat	e-mailem.	

V	případě,	že	tak	žadatel	neučiní,	bude	RM	
podán	 návrh	 na	 vyřazení	 jeho	 žádosti	 ze	
seznamu	žadatelů	o	byt	ve	městě	Dobřany.

Více	informací	sdělí	referentka	finančního	
odboru	MěÚ	Dobřany,	kancelář	č.	102,	
paní	 Milena	 Jánská,	 janska@dobrany.cz,	
tel.:	377	195	860.
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„Dožila ses jen 18 let, 
když tak v mládí květu, 

vražednou rukou 
opustilas svět.“

sobota 
26. března 2022

zahájení v 15:00 hodin

Vysvěcení místa 
P. Petrem Hermanovským

Doprovodný program:
sokolníci

opékání buřtů – u Diany

Široká veřejnost srdečně zvána

Akce se koná pod záštitou 
starosty města Dobřany

Martina Sobotky 

GPS souřadnice
49.6409625N, 13.3414981E

Setkání u Barušky 

v lese Vysoká

Dobřanská galerie, náměstí T. G. M. 5

Vernisáž se koná 14. března 2022 od 18 hodin.
Zahraje: GABRA

15.  března – 14. dubna

P R O D E J N Í  V Ý S T AVA  L É Č I V Ý C H  O B R A Z Ů

StaniSlávky
Topinkové
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VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

PROŽIJTE S NÁMI PLNO DOBRODRUŽSTVÍ   
 V ÚJEZDU U PLÁNICE

Iva Fidlerová - hlavní vedoucí 
tel: 775188892
iva.fidlerova@gmail.com

Libuše Nejedlá - vedoucí skupiny
tel: 603112996
libuse.nejedla@seznam.cz

Pionýrská skupina Dobřany 
Pionýr, z. s. 

koncert

mandolínový orchestr

úterý 5. dubna 2022
od 18:30 hodin
sál ZUŠ J. S. Bacha
v Dobřanech



březen 2022|12

Školství, spolky a neziskové organizace

O	jarních	prázdninách	v	týdnu	od	7.	února	2022	se	uskutečnil	jarní	příměstský	tábor	v	dětském	klubu	Základní	školy	Dobřany.	Pro	děti	byl	připra-
ven	program	s	tématem	Olympijské	hry.	Tábora	se	zúčastnilo	28	dětí	rozdělených	do	3	týmů,	zvolily	si	název	a	vytvořily	logo.	Děti	si	v	tomto	týdnu	
vyzkoušely	zimní	i	letní	sporty	v	improvizovaných	podmínkách	sportovní	haly,	kde	soutěžily	v	různých	disciplínách.	V	úterý	a	ve	čtvrtek	navštívily	
zimní	stadion	v	Plzni,	kde	se	jim	věnovali	trenéři,	nebruslaře	naučili	bruslit	a	bruslaři	si	užili	zábavu	plnou	úkolů	a	her.	Navštívily	také	DEPO2015,	
tam	se	děti	ve	svých	týmech	zúčastnily	venkovní	stopovačky	–	Industriální	stezka.	V	průběhu	týdne	děti	sbíraly	body	pro	své	týmy	a	v	pátek	došlo	
na	vyhodnocení	a	předání	medailí	s	odměnami.	Doufáme,	že	si	děti	týden	užily,	stejně	tak	jako	vychovatelky	DK.	Chtěli	bychom	poděkovat	školní	
jídelně	za	výbornou	stravu	během	tábora	i	za	balíčky	s	obědem	na	bruslení.																																																																												Za dětský klub Gabriela Klinkovská

Retro den i na 1. stupni školy

Den	31.	1.	2022	byl	nejen	dnem	rozdávání	vysvědčení,	ale	děti	ve	školním	senátu	si	odsouhlasily	Retro	den,	který	se	váže	ke	130.	výročí	budovy	
1.	stupně.	Děti	mohly	přinést	do	školy	různé	předměty	jejich	babiček,	dědečků	nebo	z	mládí	jejich	rodičů.	Sešly	se	desítky	zajímavých	exponátů,	které	
byly	vystaveny	ve	třídě	školní	družiny,	kam	si	je	děti	chodily	v	průběhu	dne	prohlížet.	Nejzajímavějším	a	největším	vystavovaným	předmětem	bylo	žlu-
tobílé	auto	tehdejší	VB	pana	Opálka	před	budovou	školy.	Děti	i	učitelé	přišli	stylově	oblečeni	a	některé	jejich	„outfity“	byly	vskutku	retro.	V	některých	
třídách	byl	přizpůsoben	výukový	den.	Sledovaly	se	filmy	Obecná	škola	nebo	Mary	Poppins,	někde	děti	psaly	na	dřevěné	tabulky	křídou	a	pan	učitel	
je	za	neúspěchy	„odměňoval“	rákoskou.	Myslím,	že	děti	si	den	užily	navzdory	nepříznivé	covidové	situaci,	kdy	ve	škole	chyběla	skoro	polovina	žáků.

Gabriela Klinkovská
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Start Klubu Echo 
v roce 2022 
Klub	Echo	pro	děti	a	mládež	-	nízkopraho-
vé	zařízení	zřizované	Diakonií	ČCE	 -	 stře-
disko		Západní	Čechy.	Věnuje	se	každoden-
ní	i	dlouhodobější	podpoře	dětí	a	mladých	
lidí	a	pomáhá	jim	při	hledání	vlastní	cesty	
v	životě.

Vážení	čtenáři,
v	 průběhu	 měsíce	 ledna	 jsme	 realizovali	

mnoho	 tematických	 programů,	 jako	 napří-
klad	preventivní	program	Závislosti	na	hrách,	
Volba	 povolání,	 Bonton	 a	 Relaxační	 týden.	
Naši	uživatelé	si	tak	osvojili	znalosti	v	oblasti	
závislostí	a	dnes	již	vědí,	jak	takovou	závislost	
poznat	 a	 jak	 jí	 také	 předcházet.	 Tematický	
program	Volba	 povolání	 nechal	 nahlédnout,	
jak	 probíhají	 příjímací	 pohovory,	 učili	 jsme	
se	 sepsat	 životopis	 a	 také	máme	 představu,	
jaká	povolání	naše	uživatele	v	budoucnu	 lá-
kají.	 Bonton	 čili	 etiketa	 proměnila	 náš	 klub	
na	pár	hodin	v	luxusní	restauraci,	kde	se	naši	
klienti	 stali	 součástí	 významné	 společnos-
ti.	 Dnes	 už	 víme,	 jaká	 vidlička	 či	 nůž	 přijde	
na	řadu,	a	také	víme,	jak	se	představit	a	kdo	
vejde	první.	Po	náročných	týdnech	přišla	na	
řadu	relaxace	a	tu	jsme	si	opravdu	užili.	Ma-
lování	mandal	a	další	relaxační	techniky	nás	
namotivovaly	k	únorovým	týdnům.	Větší	akcí,	
kterou	pracovníci	 klubu	 v	 lednu	uspořádali,	
byl	rovněž	preventivní	program	Rizikové	se-
xuální	chování,	který	se	ukázal	být	velmi	pří-
nosným.	
I	 v	 měsíci	 únoru	 jsme	 pro	 naše	 uživate-

le	 připravili	 atraktivní	 program,	 při	 kterém	
jsme	si	mimo	jiné	povídali	o	práci	sociálního	
pracovníka,	potrénovali	logiku	a	paměť	v	ro-
lích	detektivů,	ale	také	jsme	se	naučili	míchat	
a	používat	barvy.	V	březnu	na	nás	pak	čeka-
jí	 další	 zajímavé	 programy,	 jako	 například	
Umění	 říci	 NE	 nebo	 Paměť	 (jak	 nám	 slouží	
a	co	umí),	Kdo	jsem	já	a	závěrem	Jedinečnost.
Více	informací	o	aktivitách	klubu	je	možné	

najít	na	facebookových	stránkách	Klub	Echo	
pro	děti	a	mládež,	na	www.diakoniezapad.cz,	
nebo	přímo	u	koordinátorky	zařízení	na	 tel.	
čísle	+420	734	640	492,	e-mailu:	klub.echo@
diakoniezapad.cz.	
Klub	Echo	je	pro	děti	a	mladé	lidi	otevřen	

od	pondělí	do	středy	v	čase	12:30–17:00	na	
adrese	Náměstí	T.	G.	M.	282	v	Dobřanech.

Lucie Jandová, DiS., sociální pracovnice

DOBRMAN poprvé na pódiu
Vážení	 přátelé	 dobré	 a	 zároveň	 zajímavé	

a	 netradiční	 hudby.	 Díky	 pochopení	 ředitele	
ZUŠ	J.	S.	Bacha	v	Dobřanech	Jana	Vozára	mohl	
vzniknout	 při	 škole	 mandolínový	 orchestr	
pojmenovaný	stylově	DOBRMAN	(Dobřanské	
mandolíny).	Na	Plzeňsku	se	tímto	DOBRMAN	
stal	 pokračovatelem	 tradice,	 kterou	 dlouho	
držely	 dva	 mandolínové	 orchestry	 v	 Plzni	
a	které	byly	i	díky	minulému	politickému	re-
žimu	 rozmělněny	 a	 zanikly	 ve	druhé	polovi-
ně	 minulého	 století.	 Malým	 předskokanem	
mu	 byl	 orchestr	MANOR	 Plzeň,	 který	 vznikl	
jen	 pro	 účely	 nahrání	 dnes	 už	 legendárního	
CD	 Dávné	 písně	 plzeňských	 mandolín,	 kte-
ré	 vlastně	 vše	 s	 DOBRMANEM	 odstartovalo.	
V	dnešní	době	je	DOBRMAN	jediným	činným	
mandolínovým	orchestrem	u	nás.
Vážím	si	nejen	přístupu	vedení	ZUŠ	(které	

zavedlo	 do	 seznamu	 vyučovaných	 nástrojů	
mandolínu	 a	 dává	 orchestru	 veškerou	 pod-
poru,	 kterou	potřebuje),	 ale	 zároveň	oceňuji	
snahu	hráčů,	kteří	dobrovolně	věnují	svůj	vol-
ný	čas	nácviku	skladeb.	Když	jsme	se	poprvé	

setkali,	bylo	nás	asi	dvacet	a	já	si	v	duchu	říkal,	
že	asi	tak	polovina	odpadne	během	pár	zkou-
šek.	Dnes	 se	nás	 schází	průměrně	 sedmnáct	
a	to	už	je	opravdový	orchestr,	který	má	obsa-
zení	mandolíny,	 oktávová	mandolína,	 kytary	
a	kontrabas.	Ve	svých	řadách	máme	nejenom	
amatéry,	 ale	 i	 žáky	 na	 mandolínu	 a	 učitele	
z	hudební	školy,	kteří	třeba	sice	hrají	a	vyučují	
jiný	nástroj,	ale	kouzlu	mandolíny	nedokázali	
odolat.
Dovolujeme	 si	 vás	 tedy	 pozvat	 na	 výsle-

dek	našeho	snažení	za	poslední	asi	rok	práce	
(špatně	 se	 to	 odhaduje,	 protože	 kvůli	 covi-
du	bylo	 zkoušek	poskrovnu)	na	vůbec	první	
koncert	 mandolínového	 orchestru	 DOBR-
MAN,	který	se	uskuteční	v	sále	ZUŠ	 	 J.	S.	Ba-
cha	 v	 Dobřanech	 v	 úterý	 5.	 dubna	 2022	 od	
18:30	hodin.	Uslyšíte	žánrově	bohatou	kytici	
skladeb	 a	 představí	 se	 vám	 i	 sólisté	 našeho	
orchestru.
Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu,	a	pokud	přijde-

te,	budeme	hrát	jenom	pro	vás.
Petr Vrobel

Zápis do ZUŠ pro školní rok 2022/2023 
v otázkách a odpovědích 
Kdy	se	bude	zápis	konat?	
Zápis	do	Základní	umělecké	školy	v	Dobřanech	se	bude	konat	v	polovině	května,	sledujte	
Dobřanské	listy,	úřední	desku	nebo	webové	stránky	školy.	Přesné	termíny	s	rozpisem	pro	
jednotlivé	obory	vyjdou	v	dubnovém	a	květnovém	vydání	Dobřanských	listů.

Jakým	způsobem	se	mohu	přihlásit?
V	 polovině	 března	 spustíme	 elektronickou	 přihlášku	 k	 přijímacímu	 řízení	 na	 našich	
webových	 stránkách	 –	 www.zus-dobrany.cz.	 Přihlášku	 najdete	 v	 kategorii	 „o	 nás“.	 Před	
konáním	 zápisu	 pak	 dostanete	 emailem	 pozvánku	 na	 konkrétní	 den	 a	 čas,	 kdy	 se	máte	
s	dítětem	dostavit.	

Na	jaké	obory	se	mohu	přihlásit?
Děti	 se	 mohou	 přihlásit	 na	 obor	 hudební,	 výtvarný,	 taneční	 nebo	 literárně-dramatický.	
Pokud	se	budete	hlásit	na	více	oborů,	je	třeba	vyplnit	přihlášku	na	každý	obor	zvlášť.

V	jakém	věku	mohu	své	dítě	přihlásit	do	ZUŠ?
Na	 základní	 uměleckou	 školu	 přicházejí	 obvykle	 děti	 šesti-	 nebo	 sedmileté	 (hudební,	
výtvarný,	 literárně-dramatický	 obor).	 Do	 tanečního	 oboru	 je	možné	 přihlásit	 děti	 již	 od	
5	let.	I	když	se	rozhodnete	o	pár	let	později,	neváhejte	své	děti	k	zápisu	přihlásit.	Zvláště	
pokud	jeví	o	umění	zájem,	nebo	Vám	to	doporučí	např.	učitelé	na	základní	škole.	

Budeme	se	těšit	na	setkání	s	Vámi	a	Vašimi	dětmi.					
Základní	 umělecká	 škola	 J.	 S.	 Bacha	 Dobřany,	 příspěvková	 organizace,	 Stromořadí	 439,	  
334	41	Dobřany,	kontakt:	736	472	478,	e-mail:	zusbacha.dobrany@seznam.cz.
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Rybáři
Druhá	polovina	ledna	a	únor	pro	rybaření	nebyly	příznivé.	Sice	nemrzlo,	ale	silné	vichry	na	

vycházky	s	pruty	k	řece	nelákaly.	Až	o	víkendu	12.	a	13.	2.	se	vítr	utišil	a	krásně	svítilo	sluníčko.	
Ale	neměl	jsem	odvoz.	Bratr	prý	byl	a	chytil	kapry	43	a	48	cm.	Já	se	dostal	k	řece	až	v	pondělí	
(konečně	po	měsíci),	jenže	to	se	již	zatáhlo	a	začal	se	zvedat	zase	vítr,	který	stále	zesiloval.	Tak	
jsem	to	asi	po	hodině	a	půl	zabalil.
Vydávaly	se	povolenky	na	r.	2022,	poslední	termíny	budou	16.	3.	a	13.	4.	Proběhlo	školení	no-

vých	členů	a	brigády	na	rybnících.	Hlavně	se	projednávala	nutnost	opravy	hráze	rybníku	Montaj-
ch	u	Nové	Vsi.	Během	let	ji	zčásti	podemlely	při	větru	vlny	a	hrozilo	její	sesutí,	v	poslední	době	ji	
poškodil	také	bobr	jako	na	Horní	Kotynce.	Původně	se	počítalo	s	provedením	oprav	až	po	zamrz-
nutí,	aby	byl	snadnější	pohyb	těžké	techniky.	Ale	mrazy	nikde,	navíc	se	předpovídaly	deště.	Ty	
naštěstí	nepřišly,	a	tak	se	hospodář	p.	Lev	ujal	organizace	prací.	Již	v	lednu	se	provedlo	částečné	
odbahnění,	odbagrování	rákosí	a	vybagrování	loviště	a	teď	v	polovině	února	i	ta	oprava	hráze.	
Padlo	na	ni	8	tater	lomového	kamene.	Byl	nejvyšší	čas,	protože	rybník	se	již	začal	napouštět,	aby	
se	mohl	osadit	násadou	z	jarních	výlovů.
Nyní	probíhají	přípravy	na	výroční	členskou	schůzi,	která	se	bude	konat	v	sobotu	19.	3.	od	

14:00	v	hasičárně	v	Tyršově	ulici.	Jelikož	končí	4leté	volební	období,	bude	na	programu	schválení	
návrhu	na	složení	nového	výboru.	Proto	by	byla	vítána	účast	co	největšího	počtu	členů.
Pokud	někdo	má	fotografie	Kotynek	z	dřívějších	dob	a	byl	by	je	ochoten	zapůjčit,	může	je	při-

nést	na	VČS,	do	rybárny,	nebo	zavolat	na	tel.	č.	602	404	469.
Vladislav Šefl

Naložené rybí 
karbanátky 
Na	karbanátky	budeme	potřebovat	1	kg	
větší	bílé	ryby	jako	je	cejn,	karas	nebo	
menší	 kapr.	 Lák	 získáme	 smícháním	
0,5	l	octa,	0,25	l	vody	a	0,125	kg	cukru.	
Lák	není	potřeba	vařit.	

Očištěné	 a	 vykuchané	 ryby	 bez	 hlav	mír-
ně	 povaříme	 10	 minut	 v	 osolené	 vodě.	
Z	ryb	obereme	maso.	Malé	kostičky	mohou	
v	mase	 zůstat,	 protože	 již	po	 třech	dnech	
změknou	 v	 láku,	 do	 kterého	 budeme	 ho-
tové	 karbanátky	 nakládat.	 Obrané	 maso	
nahrubo	nasekáme	nožem.	Maso	osolíme,	
přidáme	vajíčko,	 sekaný	 kopr,	 strouhanky	
tolik,	 aby	 šly	 ze	 vzniklé	 směsi	 vytvarovat	
malé	karbanátky.	Ty	dozlatova	opečeme	na	
oleji,	 vychladlé	 je	vyskládáme	do	 sklenice	
a	zalijeme	připraveným	sladkokyselým	lá-
kem.	 Kdo	 chce,	 může	 je	 proložit	 proužky	
cibule.	Naložené	karbanátky	dáme	do	led-
nice	a	necháme	minimálně	3	dni	odležet.

Zahrádkáři se vrací k obvyklým akcím
Tak	jako	se	příroda	kolem	nás	probouzí,	podobně	naše	zahrádkářská	činnost	se,	pevně	dou-

fám,	vrací	do	normálních	kolejí.	V	březnu	nás	čeká	naše	pravidelná	brigáda	na	kruháči	a	na	Ko-
tynce,	i	klubovnu	je	zapotřebí	trochu	zútulnit,	pak	výroční	schůze	s	přednáškou	a	jako	třešnička	
-	v	dubnu	plánujeme	autobusový	výlet	na	zahrádkářskou	výstavu	do	Litoměřic.	Doufáme,	že	nám	
na	tento	výlet	přispěje	město	Dobřany	dotací.	Máme	s	městem	již	podepsanou	smlouvu	o	dotaci	
na	provoz	klubovny	pro	letošní	rok,	a	tak	v	klubovně	přes	růst	cen	nemusíme	mrznout.	
Připomínám,	 že	 je	 sice	v	březnu	čas	na	výsev	většiny	 rostlin,	 ale	 s	 rajčaty	 to	neuspěchejte,	

aby	do	května	nebyla	přerostlá.	Pro	rajčata	se	vyplatí	schraňovat	vaječné	skořápky.	Rozdrcené	
skořápky	přidané	do	substrátu	k	rajčatům	jim	dodají	tolik	potřebný	vápník.	Vyplatí	se	rostlin-
kám,	 zvláště	 paprikám	dopřát	 světlo	 ze	 speciálních	 LED	 žárovek	modro-červeným	barevným	
spektrem.	Spotřeba	není	velká,	ale	výsledek	ano.	Také	se	osvědčilo	přidání	mykorhizních	hub	
ke	kořenům	sazeniček.	Ta	jim	výrazně	zlepší	obranyschopnost	proti	ostatním	plísním	a	houbám.
Přeji	vám	co	nejzdravější	rostliny	a	těším	se	na	vás	všechny.

Zora Richterová

Skauti děkují 

Dobřanští	 skauti	 by	 touto	 cestou	 rádi	 podě-
kovali	 městu	 Dobřany	 za	 finanční	 podporu.	
V	 roce	 2021	 podpořilo	 město	 Dobřany	 čin-
nost	 skautského	 střediska	 finanční	 částkou,	
která	 byla	 využita	 na	 provoz	 našich	 oddílů.	
Uhrazena	byla	energie,	nájem	pozemků	a	od-
měna	pro	účetní.	Druhou	část	podpory	z	GDT	
jsme	využili	na	nákup	solárního	panelu	s	pří-
slušenstvím,	který	slouží	na	skautské	základ-
ně	v	Trpístech.	Děkujeme	městu	Dobřany	za	
vstřícnost	a	ochotu	a	těšíme	se	na	další	spo-
lupráci.

Indický týden ve školní jídelně
Po	lednovém	italském	týdnu	jsme	v	úno-

ru	zabloudili	dále	od	naší	jídelny	a	rozhodli	
se	 dětem	 a	 ostatním	 strávníkům	 přiblížit	
speciality	indické	kuchyně.
Tato	kuchyně	je	známá	jako	kuchyně	růz-

ných	etnik	a	náboženských	skupin.	K	jejím	
typickým	 znakům	 patří	 hojné	 používání	
koření,	 převaha	 vegetariánských	 pokrmů,	
hlavní	surovinou	je	rýže	a	zelenina.	Na	náš	
jídelníček	se	tak	dostalo	hlavně	kuřecí	maso	
doplněné	 rýží,	 chlebem	 Naan,	 arašídová	
omáčka,	 krevety	 na	 kari	 a	 vegetariánské	
bramborové	placičky.	Indická	jídla	jsou	dochucována	velkým	množstvím	koření	a	bylinek,	nemu-
sí	se	tedy	tolik	solit.	Právě	omezit	příjem	soli	je	cílem	zdravého	racionálního	stravování.	Věřím,	
že	tyto	speciality	naše	strávníky	oslovily,	a	dostanou	se	tak	na	jídelníček	školní	jídelny	častěji.

Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany
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Jedeme dál

Ještě	před	prázdninami	jsme	na	schůzkách	připravovali	krmení	pro	ptáky.	První	pokus	byl	na	
vystřižená	srdíčka	nanést	nožem	tuk	a	pak	otisknout	do	směsi	semínek,	srdíčka	jsme	pak	po-
věsili	na	keře.	Podruhé	jsme	semena	spojili	tukem	a	nandali	do	kelímků,	doplnili	klacíkem,	aby	
si	měli	ptáci	na	co	sednout,	a	po	ztuhnutí	jsme	je	navěsili	na	stromy	kolem	klubovny.	Pak	byly	
prázdniny	a	po	nich	jsme	se	sešli	opět	ve	větším	počtu.	A	protože	si	pamatujeme,	že	před	2	roky	
jsme	slavili	30.	narozeniny	skupiny,	tak	jsme	se	rozhodli	je	oslavit	i	letos.	A	zatímco	naši	mlad-
ší	kamarádi	zkoušeli	modrotisk	pomocí	inkoustu	a	skládali	z	papíru	lodičky	a	čepice	ve	druhé	
klubovně,	tak	my	jsme	se	rozdělili	na	4	skupinky.	Každá	dostala	rohlíky,	máslo,	salám	a	klobásu,	
nože,	tácky	a	tác	na	hotové	jednohubky.	A	pak	se	ukázalo,	kdo	doma	pomáhá,	ale	zvládli	jsme	
to,	a	tak	nakonec	jsme	měli	4	tácy	jednohubek.	Nakonec	jsme	uklidili	stoly,	pozvali	jsme	i	menší	
kamarády	a	vedoucí	a	všechno	jsme	snědli,	protože	nám	to	chutnalo	víc,	než	kdyby	nám	to	někdo	
připravil.	

Za pionýrský oddíl Delfíni Libuše Nejedlá

Ohlédnutí 
za mysliveckým 
rokem 2021
Myslivecký	 spolek	 v	 Dobřanech	 oslavil	

v	 roce	2021	sté	 jubileum.	 Jelikož	myslivecký	
rok	 –	 rok	 mysliveckého	 hospodaření	 začíná	
1.	dubna	a	končí	31.	března,	končí	pro	nás	rok	
2021	 právě	 v	 tomto	 měsíci.	 Nás	 –	 myslivce	
čeká	 tedy	 nyní	 výroční	 členská	 schůze,	 tra-
dičně	za	účasti	představitelů	města	a	správců	
lesů,	 kde	 bude	 zhodnocen	 uplynulý	 rok.	 Již	
nyní	 je	 zřejmé,	 že	 myslivecké	 hospodaření	
bylo	 úspěšné,	 zvěř	 prospívá	 a	 je	 schopna	 se	
přizpůsobovat	 stále	 rychleji	 se	měnícímu	 ži-
votnímu	prostředí	v	dobřanské	honitbě.	Plán	
lovu	 byl	 splněn	 a	 dodržen.	 Snaha	 o	 úpravu	
stavu	přemnožené	černé	a	mufloní	zvěře	ne-
byla	marná	a	její	výsledky	budou	jasně	patrné	
v	dlouhodobějším	časovém	horizontu.
Velmi	 pozitivně	 lze	 také	 zhodnotit	 spolu-

práci	 s	 městem,	 městským	 úřadem	 i	 s	 no-
vým	 hajným,	 panem	 Michalem	 Vránou.	 Pro	
městské	 lesy	bylo	našimi	členy	odpracováno	
mnoho	brigádnických	hodin,	 bylo	 rozebráno	
a	 odklizeno	 1	 350	metrů	 starých	 oplocenek	
a	 postaveno	 240	 metrů	 oplocenek	 nových	
včetně	výroby	kůlů	a	přípravy	a	úklidu	trasy	
oplocenek.	 Dále	 jsme	 se	 podíleli	 na	 úklidu	
lesa	a	odvážení	odpadu	do	sběrného	dvora.
Město	evidentně	naši	snahu	oceňuje,	neboť	

nám	poskytlo	dotační	grant	na	provoz	spolku	
v	rámci	Globálního	dárcovského	a	dotačního	
titulu	města	 Dobřany.	 Dále	 bylo	městem	 in-
vestováno	v	rámci	budoucí	rekonstrukce	čis-
tičky	odpadních	vod	a	kvůli	oddělení	vstupu	
do	čističky	a	do	myslivecké	klubovny	přes	dvě	
stě	tisíc	korun	do	úpravy	oplocení,	terénních	
úprav,	dláždění	 a	nových	vstupních	dveří	do	
myslivecké	klubovny.	Za	to	vše	patří	předsta-
vitelům	města	náš	dík.
Je	zřejmé,	že	do	nového	mysliveckého	roku	

budeme	moci	vstoupit	s	radostnou	nadějí,	že	
naše	 myslivecké	 hospodaření	 bude	 i	 nadále	
úspěšné,	 spolupráce	 s	 městem	 plodná	 a	 že	
široká	veřejnost	bude	ke	zvěři	a	jejímu	život-
nímu	prostředí	ohleduplná.

Rudolf Eisenhammer

Poděkování
Velmi	 rádi	 bychom	 poděkovali	 dobřan-
ským	 hasičům	 a	 Technickým	 službám	
města	 Dobřany	 za	 pomoc	 při	 odstranění	
padlého	stromu	po	vichřici	v	Široké	ulici.	
Děkujeme.	

Fučíkovi
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TJ Dobřany s podporou města i v roce 2021
Město	Dobřany	lze	dlouhodobě	zcela	bez	výjimky	označit	za	nejvýznamnějšího	podporovatele	a	partnera	spolku	TJ	Dobřany,	z.	s.,	(dále	jen	TJ	Dob-

řany).	Tak	tomu	bylo	i	v	uplynulém	roce	2021.	Z	portfolia	městem	Dobřany	vyhlášených	Globálních	a	dárcovských	dotačních	titulů	(dále	jen	GTD)	
využila	TJ	Dobřany	hned	tři.	Na	základě	zpracovaných	žádostí	a	následně	vyhotovených	veřejnoprávních	smluv	o	poskytnutí	dotace	byla	činnost	
TJ	Dobřany	podpořena	finančními	prostředky	z	GDT	–	zázemí	(částka	945.000,-Kč),	dále	pak	z	GTD	–	vybavení	(částka	301.000,-	Kč)	a	v	neposlední	
řadě	z	GTD	–	jednorázové	akce/projekty	(částka	101.000,-	Kč).	Takto	získané	finanční	prostředky	byly	TJ	Dobřany	využity	na	úhradu	nákladů	na	
energie,	nájmy	sportovišť,	dopravu	sportovců	zajištěnou	externími	dopravci	na	mistrovská	utkání	a	turnaje,	na	úhradu	nákladů	na	účetní	služby,	
na	pořízení	vybavení	do	nově	zrekonstruované	herny	stolního	tenisu,	šatních	skříněk	pro	naše	fotbalisty	a	v	neposlední	řadě	na	nákup	dresů	pro	
naše	mládežnická	hokejbalová	družstva.	Finančními	prostředky	určenými	na	uspořádání	jednorázových	sportovních	akcí	bylo	podpořeno	konání	
světového	poháru	ve	fourcrossu,	tradičního	tenisového	turnaje	a	soustředění	našich	fotbalových	nadějí.	Tak	jako	v	roce	2020	byla	sportovní	činnost	
negativně	ovlivněna	nepříznivou	epidemiologickou	situací,	a	to	zejména	na	samém	začátku	roku	2021	a	po	většinu	jeho	první	poloviny.	Z	tohoto	
důvodu	nebyla	část	poskytnutých	finančních	prostředků	jejich	příjemcem	spotřebována,	přičemž	byly	tyto	finanční	prostředky	ve	výši	přesahující	
částku	400	tis.	Kč	vráceny	zpět	jejich	poskytovateli.	Za	finanční	podporu	v	roce	2021	městu	Dobřany	velice	děkujeme.

Za TJ Dobřany Luděk Reitšpies

Soutěžní	 sezóna	 2021/22	 se	 přehoupla	
do	své	druhé	poloviny.	Bude	druhá	polovina	
úspěšná	jako	ta	první?	Tuto	otázku	si	logicky	
kladli	dobřanští	stolní	tenisté	před	zahájením	
druhé	 poloviny	 probíhající	 soutěžní	 sezóny,	
neboť	v	té	první	se	jim	totiž	vedlo	nad	očeká-
vání	 dobře.	 Naštěstí	 byly	 jejich	 obavy	 velmi	
rychle	rozptýleny	a	úspěchy	našich	jednotliv-
ců	a	také	družstev	na	sebe	nenechaly	dlouho	
čekat.	
Leden	a	únor	bývají	měsíce,	ke	kterým	ob-

vykle	 vzhlížejí	 lyžaři	 a	 milovníci	 ostatních	
zimních	 sportů,	 očekávajíce	 sněhovou	nadíl-
ku	 či	 přeměnu	 vody	 ve	 skupenství	 poněkud	
pevnější.	Stolní	tenisté	však	mají	v	těchto	ryze	
zimních	měsících	 červeně	 označen	 ve	 svých	
termínových	 listinách	 turnaj	 jednotlivců,	
v	 jehož	 závěru	 je	 vždy	dekorován	přeborník	
Plzeňského	 kraje.	 V	 tomto	 turnaji	 nesoucím	
příznačný	název	krajský	přebor	měli	 své	za-
stoupení	 i	 dobřanští	 stolní	 tenisté,	 a	 to	 na-
příč	všemi	věkovými	kategoriemi.	V	kategorii	
mužů,	kde	se	krajský	přebor	odehrál	tradičně	
v	nezvěstické	sportovní	hale,	hájili	naše	bar-
vy	Jan	Roubíček,	Jakub	Šperl	a	Jaroslav	Helus,	
dva	prvně	jmenovaní	více	než	úspěšně.	Jakub	
Šperl,	 ač	 věkem	 ještě	 dorostenec,	 předvedl	
jeden	ze	svých	nejlepších	výkonů	a	tím	si	za-
jistil	zisk	prvního	medailového	umístění	mezi	
dospělými.	Tentokrát	z	toho	bylo	skvělé	třetí	
místo.	Škoda	jen,	že	v	boji	o	postup	do	semi-
finále	vyřadil	nejtěsnějším	poměrem	setů	4:3	
našeho	nejlepšího	hráče	Jana	Roubíčka,	který	
patřil	mezi	 hlavní	 adepty	na	 zisk	přebornic-
kého	 titulu.	 V	 soutěži	 čtyřher	 neponechala	
naše	 dvojice	 Roubíček	 –	 Šperl	 nic	 náhodě	
a	po	zásluze	získala	přebornický	titul.	Nemé-
ně	 dobře	 se	 nám	 vedlo	 v	 krajském	 přeboru	
v	 kategorii	 U19.	 V	 naší	 nové	 herně,	 kde	 se	

takto	 významný	 turnaj	 konal	 vůbec	 poprvé,	
se	 Jakub	Šperl	postaral	o	 to,	 aby	nejcennější	
kov	 zůstal	 v	 Dobřanech.	 Spolu	 s	 plzeňským	
Kunclem	 pak	 společně	 brali	 bronz	 v	 soutěži	
čtyřher.	V	krajském	přeboru	v	kategorii	U17	
se	nám	cenný	kov	získat	nepodařilo,	nicméně	
postup	čtrnáctiletého	Štěpána	Sedláčka	mezi	
12	nejlepších	lze	považovat	za	úspěch.	
Ve	velmi	dobrých	výsledcích	mnohdy	oce-

něných	ziskem	cenného	kovu	pokračují	naše	
mladé	 naděje	 i	 v	 krajských	 bodovacích	 tur-
najích	mládeže.	Ti	nejlepší	mladí	hráči	se	pak	
účastní	 republikových	 bodovacích	 turnajů,	
kde	 to	 sice	 na	 medailová	 umístění	 většinou	
prozatím	nestačí,	 ale	 cenu	 zlata	 pro	 ně	mají	
alespoň	zde	získané	zkušenosti.	To	může	po-
tvrdit	 i	 naše	 velká	 naděje	 Štěpán	 Sedláček,	
který	 se	 hned	 při	 své	 premiérové	 účasti	 na	
republikovém	 bodovacím	 turnaji	 kategorie	

B	 konaném	 v	 našem	 hlavním	 městě	 umístil	
v	kategorii	U15	mezi	16	nejlepšími.	V	soutěži	
čtyřher	dokonce	získal	společně	se	stodským	
Märzem	krásné	třetí	místo.	
V	 soutěži	 družstev	 i	 nadále	 vládne	 po	

18	odehraných	soutěžních	kolech	naše	druž-
stvo	 A	 bez	 ztráty	 jediného	 utkání	 nejvyšší	
krajské	soutěži	divizi	mužů.	Postup	do	3.	ligy	
tak	 získává	 stále	 jasnější	 kontury.	 Statistice	
úspěšnosti	i	nadále	vévodí	Jan	Roubíček	s	ne-
uvěřitelnou	zápasovou	bilancí	35/0	(35	vítěz-
ných	 zápasů,	 0	 proher).	 Družstvo	 B	 zaujímá	
v	krajské	soutěži	1.	třídy	předposlední	místo,	
a	 to	z	důvodů	popsaných	dříve.	Našim	cílem	
je	však	soutěž	udržet.	Družstvo	C	si	v	krajské	
soutěži	2.	třídy	vede	o	poznání	lépe,	neboť	mu	
patří	i	nadále	pěkné	3.	místo.	Na	průběžném	
druhém	místě	je	naše	družstvo	D	v	okresním	
přeboru	družstev	mužů.	
Ani	v	nejbližších	týdnech	nebudou	dobřan-

ští	stolní	tenisté	zahálet.	V	měsíci	březnu	čeka-
jí	naši	hernu	hned	dvě	velké	stolně	tenistové	
akce.	Nejprve	to	bude	ve	dnech	19.–20.	3.	mis-
trovství	České	 republiky	neslyšících	 sportov-
ců	v	kategorii	muži	a	ženy.	Za	domácí	oddíl	se	
v	něm	představí	 Jaroslav	Helus,	 přičemž	 zde	
věříme	v	zisk	některého	z	cenných	kovů.	27.	3.	
bude	následovat	krajský	přebor	družstev	v	ka-
tegorii	U19.	Čtvrtý	březnový	víkend	se	v	Kutné	
Hoře	 uskuteční	 mistrovství	 České	 republiky	
mužů	a	žen.	 I	zde	bude	mít	dobřanský	stolní	
tenis	své	zastoupení.	Na	tento	vrcholný	turnaj	
si	nominaci	zajistil	Jan	Roubíček	a	Jakub	Šperl.	
Druhý	dubnový	víkend	bude	naše	herna	hostit	
další	prestižní	akci,	a	to	krajský	turnaj	TOP	12	
v	kategorii	U19.	Všem	našim	hráčům	budeme	
na	těchto	akcích	držet	palce.	

Za TJ Dobřany a oddíl stolního tenisu 
Luděk Reitšpies

Vydařený vstup dobřanských stolních tenistů do druhé poloviny 
soutěžní sezóny
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V	průběhu	února	 jsem	se	společně	s	dalšími	
závodníky	 z	 naší	 tréninkové	 skupiny	 Niky	
Raškovou	 (SDH	 Nepomuk),	 Ondrou	 Šiškou	
(SDH	Dobřany),	 Tadeášem	Voříškem	 a	Davi-
dem	 Drnkem	 (SDH	 Letkov)	 zúčastnila	 prv-
ních	 dvou	 víkendových	 tréninkových	 kempů	
reprezentačního	výběru	dorostenek	a	doros-
tenců	v	požárním	sportu.	První,	zaměřený	ze-
jména	na	zvyšování	 fyzické	kondice	a	běžec-
kých	dovedností,	se	konal	v	Ústřední	hasičské	
škole	 Jáské	 Koupele	 v	 Moravskoslezském	
kraji.	Na	trénink	disciplíny	výstup	na	cvičnou	
věž	jsme	jeli	do	Příbrami,	kde	nám	své	zkuše-
nosti	 kromě	 reprezentačních	 trenérů	 předá-
vali	 i	 přední	 čeští	 reprezentanti	 Pavel	Krpec	
a	Honza	Vyvial.	

Anna Umnerová, SDH Dobřany
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Cyklovýlety v roce 
2022
Od	března	budou	organizované	cyklotoulky	

okolím	Dobřan	a	přilehlého	okolí.	Zde	je	malá	
nabídka	plánovaných	akcí.	
Březen:	Dobřany,	Zemětice,	Merklín	a	zpět.	

Duben:	Dobřany,	Zbůch,	Nýřany,	Křížový	vrch	
a	 zpět.	 Květen:	 Vlakem	do	Hořovic,	Mirošov,	
Losiná,	Litice	a	zpět.	Červen:	V	pátek	do	Fran-
tiškových	Lázní	 -	kemp	na	Americe	s	vyjížď-
kami	po	okolí.	Červenec:	Hracholusky	a	zpět.	
Září:	Vlakem	na	Špičák	a	na	kole	do	Dobřan.
Předpokládané	vyjížďky	jsou	vždy	druhou	

sobotu	v	měsíci.	
Zájemci	se	mohou	hlásit	na	tel.	603	872	821	

Josef	Hájek,	721	713	079	Josef	Polívka.	
Těšíme	se	na	vaši	účast.

Josef Hájek a Josef Polívka

Dřina na soustředění se vyplácí

Soustředění	mladých	kuželkářů	CB	Dobřa-
ny	 přináší	 svoje	 ovoce!	 Letošní	 sezónu	 nám	
epidemiologická	situace	úplně	nezrušila,	a	tak	
se	5	mládežníků	ve	třech	kategoriích	účastní	
celorepublikové	 soutěže	 v	 Poháru	 mladých	
nadějí	ČR.	Soutěž	se	konala	v	6	termínech	od	
září	 a	 vyvrcholí	 finálovým	 turnajem	 na	 nej-
větší	 kuželně	 v	 republice,	 na	 HKK	Olomouc,	
v	 neděli	 6.	 března.	 Všech	 5	 reprezentantů	
klubu	 se	 závěrečného	 turnaje	 zúčastní.	 Do	
finálové	 části	 postoupí	 16	 nejlepších	 hráček	
a	 hráčů	 z	 celé	 České	 republiky	 ve	 4	 katego-
riích	 (mladší	 a	 starší	 žačky	 a	 žáci).	 Turnaje	
se	odehrávají	v	 jeden	termín	na	5	kuželnách	
celé	ČR.	Naši	svěřenci	hráli	převážně	na	zápa-
do-	a	 jihočeských	drahách.	Naše	kuželkářská	
omladina	 se	 většinou	 zúčastnila	 postupně	
všech	6	turnajů	(TJ	Slavoj	Plzeň,	SC	Olympia	
Radotín,	KK	Loko	Tábor,	SKK	Rokycany,	jeden	
turnaj	 jsme	 pořádali	 na	 domácí	 kuželně	 CB	
Dobřany	a	na	poslední	turnaj	odjela	trojice	do	
Kosmonos	a	 jedna	hráčka	do	Blatné).	Mladší	
žačky	 Valerie	 Vaněčková	 a	 Anežka	 Blechová	
si	většinu	turnajů	rozdaly	mezi	sebou	o	první	
místo,	a	tak	není	divu,	že	obě	děvčata	figurují	
na	prvních	příčkách	v	nasazení	do	Olomouce	
(kam	se	ze	všech	šesti	turnajů	započítávají	vý-
sledky	za	4	nejlépe	hodnocené	turnaje).	Star-
ší	žákyně	Lada	Hessová	našla	přemožitelku	až	
na	závěrečném	turnaji,	nicméně	v	celorepub-
likovém	měřítku	jí	pronásledovatelky	koukají	
na	záda.	Oba	naši	svěřenci	ve	starších	žácích,	
Pepa	Fišer	nejml.	a	Honza	Štulc,	jsou	po	kon-
ci	kvalifikace	v	první	polovině	postupujících.	

Je	 třeba	 zmínit,	 že	Honza	 se	po	 zranění	kot-
níku	musel	dát	do	pořádku,	aby	stihl	odehrát	
všechny	4	potřebné	turnaje	a	zajistil	si	účast	
na	 závěrečném	 klání.	 Také	 oba	 chlapci	 se	
střídali	o	první	místo	na	turnajích,	ale	nutno	
podotknout,	že	v	této	kategorii	by	již	spousta	
chlapců	z	ostatních	oddílů	mohla	reprezento-
vat	 v	 mužských	 zápasech	 vzhledem	 k	 před-
váděným	výkonům.	Ostatně	 i	 Pepův	nejlepší	
dosažený	 výkon	 285	 poražených	 kuželek	 na	
60	HS	a	Honzův	277	se	řadí	mezi	ty	nejlepší	
v	soutěži.	
Tak	uvidíme,	co	předvedou	naši	svěřenci	na	

závěrečném	turnaji	v	Olomouci,	ze	kterého	se	
mohou	ti	starší	žáci	probojovat	na	mistrovství	
ČR.	Poté	nám	zbývá	ještě	dohrát	PMN	Plzeň-
ského	kraje	a	přebory	Plzeňského	kraje,	kde	
rovněž	 obhajujeme	umístění	 na	 stupních	 ví-
tězů.	
Touto	cestou	bych	chtěl	PODĚKOVAT	všem	

reprezentujícím	hráčkám	a	hráčům,	kuželkář-
skému	oddílu	CB	Dobřany	(trenérce	Kamče	se	
Zdeničkou),	městu	Dobřany	a	firmě	ČETES	za	
podporu	mládeže	CB	Dobřany	v	účasti	na	zá-
věrečném	turnaji	v	Olomouci.	TAK	NÁM	DRŽ-
TE	PALCE!

Dalibor Blecha

Třetí turnaj v Táboře
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Příprava za námi, jdeme do boje
Realizační tým pro extraligu mužů: V. Šlehofer 
st., P. Kánský, D. Malý a D. Kovářík st.

A	týmu		Dobřan	skončila	
zimní	 příprava.	 Odehráli	
jsme	dost	zápasů,	absolvo-
vali	 mnoho	 tréninkových	
jednotek	 s	 různými	 zamě-

řeními.	 Nicméně	 ostrý	 zápas	 o	 body	 ničím	
nenahradíte.	Ano,	brzdila	nás	zranění,	nemo-
ci,	 karantény.	 Ale	 to	 nejspíš	 každého,	 pokud	
se	 tedy	 s	 karanténami	nešvindlovalo.	Hodně	
náš	mladý	 tým	prověřilo	dvojutkání	 s	 repre-
zentací	 ČR	 U20.	 Ta	 tady	 v	 Dobřanech	 měla	
prvně	 v	 historii	 našeho	 klubu	 své	 soustře-
dění.	 Výsledky	 byly	 zajímavé,	 jedna	 prohra	
a	 jedna	výhra	až	po	nájezdech.	Reprezentač-
ní	 kemp	 absolvovali	 i	 dobřanští	 talentovaní	
hokejbalisté.	 Jan	 Matoušek,	 Tomáš	 Duchek	
již	 ve	 svých	 19	 letech	 pravidelně	 nastupují	
v	extralize	mužů.	Matěj	Malotín	sbírá	rovněž	
starty	coby	brankář	jak	v	extralize,	tak	rovněž	
i	v	1.	národní	lize.	Soustředění	zde	měl	i	pri-
oritně	 moravský	 výběr	 hráčů	 extraligy	 pod	
názvem	CBHF.	I	s	tímto	celkem	jsme	odehráli	
přátelský	duel,	byť	s	prohrou.	Přípravných	zá-
pasů	bylo	letos	tedy	dost	a	všechny	nám	uká-
zaly,	že	práce	je	před	námi	pořád	hodně.	Prv-
ní	 extraligový	 duel	 jsme	 odehráli	 19.	 2.	 zde,	
v	naší	Pebal	aréně	v	Dobřanech,	s	týmem	Hbk	
Karviná.	 Soupeř	 posílený	mimo	 jiné	 o	 hráče	
Sudoměřic,	kteří	ještě	nedávno	extraligu	hrá-
li,	byl	nad	naše	síly.	Zápas	nám	prostě	nesedl.	
Otázkou	je,	jak	by	to	dopadlo	v	kompletní	se-
stavě,	neboť	opět	a	tradičně	nejen	covid	s	ka-
ranténou	zasáhl	do	sestavy	našeho	 týmu.	Ať	
tak	či	onak,	my	musíme	pořád	tvrdě	pracovat	
a	permanentně	s	mladými	hráči	koukat	vpřed.	
Samozřejmě	nelze	opomenout,	že	se	zde	hraje	
nejvyšší	 soutěž	v	ČR	a	Dobřany	v	ní	 zkrátka	
v	poměru	s	velkými	městy	v	republice	nejsou	
dvakrát	oblíbené,	a	 to	ze	všech	možných	po-
hledů.	To	si	troufnu	za	ty	roky	jako	hráč,	tre-
nér	či	funkcionář	posoudit	a	myslím,	že	to	tak	
cítí	 i	mladí	kluci	v	našem	kádru.	Tím	spíš	se	
snažíme	být	organizovaní,	ukáznění,	discipli-
novaní	a	nejen	na	extraligové	duely	patřičně	
nachystaní.	Jinými	slovy	platí,	že	se	zde	z	dr-
tivé	většiny	předchozích	 let	hrála	druhá	nej-
vyšší	soutěž.
I	v	tom	jsme	ale	zaznamenali	posun,	neboť	

aktuálně	 1.	 národní	 ligu	 hraje	 náš	 záložní	 či	
rezervní	tým	mužů,	ať	už	s	jakýmkoli	herním	
výsledkem,	pořád	se	totiž	mladí	kluci	posou-
vají.
Každopádně	jarní	část	již	běží	a	čekají	nás	

nejen	extraligové	velké	bitvy.	My	se	tudíž	mu-
síme	statečně	rvát	za	klub	a	za	naše	město.

Hlavní sportovní manažer: Daniel Malý
Realizační tým pro žákovské kategorie: P. Úbl, 
M. Chamola, K. Pezl, P. Kleisner, J. Raizer, J. Ka-
labza, J. Otýs, M. Vavrík a V. Šlehofer st.

Naši	 hráčskou	 základnu	 nejmenších	 Šneč-
ků	 opět	 poznamenal	 covid.	 Stačilo	 pár	 po-
zitivních	 dětí	 a	 kabinu	 jsme	 museli	 opustit	
na	 x	 dní.	 Ano	 do	 tréninků	 se	 nám	 vloudily	
i	prázdniny,	jenže	s	těmi	jsme	počítali.	Každo-
pádně	děti	to	doženou.	Tréninkový	proces	je	
opět	nastartován	a	také	nejmenší	Šnečky	če-
kají	soutěžní	zápasy.	Starší	a	mladší	žáci	navá-
ží	v	republikové	soutěži	s	týmy	nejen	z	našeho	
regionu,	ale	také	se	soupeři	z	jihu	Čech.	Tyto	

dvě	žákovské	kategorie	trénují	třikrát	v	týdnu.
Přípravky	a	ještě	mladší	Šnečci	budou	hrát	

opět	turnajově	zde	v	našem	regionu	a	dvakrát	
za	jarní	část	by	se	měli	poměřit	rovněž	s	týmy	
z	jihu	Čech.	Nejmenší	mají	dvě	tréninkové	jed-
notky	týdně,	což	by	mělo	být	pro	tyto	katego-
rie	dostačující.	Cílem	je	opravdu	děti	zabavit	
a	nepochybně	také	něco	naučit.
Závěrem:	Věřme,	že	v	našem	hokejbalovém	

klubu	 budeme	 na	 konci	 června	 mít	 všichni	
společně	dobrý	pocit	z	odvedené	práce,	poně-
vadž	o	ten	jde	především.
Více	 info	najdeš	na	Fcb	a	webových	strán-

kách	snackdobrany.cz
Za dobřanský hokejbal V. Šlehofer st.

TJ Snack Dobřany po utkání s ČR U20
Zleva stojí: T. Duchek, Bárta, Voves, V. Šlehofer ml., Malý, Ráb, D. Kovářík st., Kánský a Braun
Pod nimi zleva: Sloup, Truchlý, Malecha, D. Kovářík ml., Fukárek, Polanský, V. Šlehofer st., Málek, 
Brož, A. Duchek, Stránský, Neumaier, L. Hrubý
Ležící: Matoušek
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Hlavní logo

Inversní logo

Trasa půlmaratonu opět povede přes Dobřany
Už	23.	dubna	ožije	areál	Škodalandu	v	Plzni-

Liticích	 Krajským	 půlmaratonem	 Plzeňského	
kraje.	Start	závodu	 je	 tradičně	v	10:00	hodin.	
Půlmaratonci	poběží	i	tentokrát	ověřenou	trať	
s	náročným	stoupáním	hned	v	začátku	závodu.	
Připraveny	jsou	však	i	kratší	tratě	–	OMEXOM	
krajská	desítka	nebo	krajská	pětka.	Pro	ty,	kteří	
mají	týmového	ducha,	jsou	i	tentokrát	připra-
veny	týmové	běhy.	Organizátoři	akce	připravili	
i	dětské	běhy	na	100	m,	200	m,	400	m	a	800	m.
Pro	vítěze	jsou	připraveny	skvělé	ceny.	Prv-

ní	 tři	nejrychlejší	běžci	mezi	muži	a	 ženami,	
kteří	 se	prokážou	 trvalým	pobytem	v	Plzeň-
ském	 kraji,	 získají	 výhru	 ve	 výši	 deset,	 pět	
a	tři	tisíce	korun.	Ale	i	ten,	kdo	nezvítězí,	může	
získat	cenu	od	partnerů	závodu.	V	závěru	ce-
lého	dne	se	totiž	uskuteční	slosování	startov-

ních	čísel	o	věcné	ceny.	V	cíli	pak	každý	běžec	
obdrží	unikátní	pamětní	medaili.
Na	Krajský	půlmaraton	Plzeňského	kraje	se	

registrujte	na	webových	 stránkách	půlmara-
tonu	 https://pulmaraton.plzensky-kraj.cz/.	
Pro	letošní	rok	si	k	registracím	můžete	objed-
nat	 krásná	 a	 kvalitní	 běžecká	 trička	 s	 atrak-
tivním	 designem.	 Za	 jedno	 triko	 k	 registraci	
zaplatíte	400	Kč.
Novinkou	 letošního	 ročníku	 je	 propojení	

světa	 zdravých	 a	 hendikepovaných	 sportov-
ců.	 V	 areálu	 bude	 pro	 všechny	 návštěvníky	
připraven	 speciální	 program,	 který	 přiblíží	
svět	 hendikepovaných.	 Organizace	 Cesta	 za	
snem	 přiveze	 do	 areálu	 unikátní	 trenažéry.	
Návštěvníci	si	také	budou	moci	vyzkoušet,	jak	
hendikepovaní	 sportovci	 jezdí	 na	 handbiku,	

běžkách,	či	jaké	to	je	řídit	speciálně	upravené	
auto	 pro	 vozíčkáře.	 To	 vše	 v	 rámci	 projektu	
„7	statečných“.
Dobrou	zprávou	je,	že	i	letos	podpoří	Plzeň-

ský	kraj	 z	 benefičního	prodeje	 vody	 v	 rámci	
projektu	Diakonie	 západ	 „Voda	pomáhá“	ná-
kup	 dvou	 mikrobusů	 pro	 denní	 stacionáře	
Človíček,	Plamínek	a	Korálek.
Návštěvníci	akce	si	užijí	bohatý	doprovod-

ný	 program.	 Zaregistrovaní	 běžci	 se	 navíc	
mohou	těšit	na	tradiční	jarní	tréninky	pod	ve-
dením	běžeckého	trenéra	Jirky	Maška	z	TEM-
PO	MAKERS.	Konkrétní	místo	a	čas	 tréninků	
najdete	na	webových	stránkách	půlmaratonu.
Krajský	 půlmaraton	 se	 uskuteční	 za	 pod-

pory	společnosti	OMEXOM	GA	Energo,	s.	r.	o,	
a	dalších	partnerů.

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	–	Individuální	i	skupinová	výuka,	též	online	(Skype	apod.),	tel.	724	015	347,	www.anglickyjazyk.net

			Koupím	do	sbírky	staré	pivní	lahve	s	nápisy,	i	jednotlivé	kusy.	Tel.	732	170	454,	sběratel.

	Pronajmu	byt	2+1	v	Dobřanech.	Tel.:	608	076	908	

		Pronajmu	dlouhodobě	byt	2+1,	62m2,	balkon,	sklep,	solidní	jednání,	tel.	č.	737	250	151.

		Prodám	skládací	postel	s	matrací	a	dalekohled,	vše	málo	používané.	Tel.:	604	840	608
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PRACOVNÍ	DOBA	OPRAVNY	OBUVI	A	VÝROBA	KLÍČŮ
BŘEZEN	A	DUBEN	2022

út	8.	3. 14–17 po	4.	4. 14–17
po	14.	3. 14–17 pá	8.	4. 14–17
pá	18.	3. 14–17 po	11.	4. 14–17
st	23.	3. 14–17 čt	14.	4. 14–17
st	30.	3. 14–17 út	19.	4. 14–17

st	27.	4. 14–17

Výrobu	klíčů	a	vyzvednutí	zakázek	mimo	pracovní	dobu	
lze	domluvit	na	tel.:	773	478	883.

Na	problémy	nejste	sami
Otevírací	doba	poradny	v	Dobřanech

Náměstí	T.	G.	M.	5,	Dobřany
středa:	9:00–12:00,	13:00–15:45
čtvrtek:	9:00–12:00,	13:00–15:45

tel.:	777	944	563,	e-mail:	poradna@opplzen.cz	
www.opplzen.cz

Občanská	poradna	Plzeň	poskytuje:
Občanská	poradna	poskytuje	rady,	 informace	a	pomoc	všem,	kteří	
se	na	ni	obrátí.	Usiluje	o	 to,	 aby	občané	netrpěli	neznalostí	 svých	
práv	a	povinností,	neznalostí	dostupných	služeb	nebo	neschopností	
vyjádřit	své	potřeby	či	hájit	své	oprávněné	zájmy.
Podílí	 se	 na	 činnosti	 AOP	 a	 společně	 upozorňují	 příslušné	 státní	
a	místní	orgány	na	nedostatky	legislativy	a	na	neřešené	problémy	
občanů	ve	snaze	ovlivnit	vývoj	politiky	a	sociálních	služeb.

Naše	služby	jsou	bezplatné,	nezávislé,	nestranné	a	diskrétní.	

Poradenství	poskytujeme	zejména	v	těchto	oblastech:
 bydlení  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy 

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele 
 pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.



www.dobrany.cz |

Klub českých turistů

21

Turisté vás zvou
Členská	a	výborová	schůze	
se	 koná	 v	 úterý	 8.	 3.	 2022	
od	14:00	do	15:00	hodin.

4.	3.	/pá/
NEZNAŠOVY	–	VRHAVEČ
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 6:40,	 z	 Dobřan	
v	6:55	do	Klatov	/7:29/.	Odtud	v	7:33	do	Ne-
znašov	/7:46/.	Půjdeme	po	žluté	TZ	směr	Ra-
dinovy,	na	Kašpárkovnu	a	dále	po	červené	na	
Streziměř,	Křistín,	Hejno	a	odbočíme	na	Vrha-
več.	Zpět	vlakem	v	12:12	nebo	busem	v13:34	
do	Klatov.	Odtud	v	12:28	nebo	14:28	do	Dob-
řan	a	Plzně.	Délka	trasy	10	km.	Ved.	J.	Nový.

8.	3.	/út/	 PLZEŇ	LHOTA	–	DOBŘANY
Odjedeme	z	Dobřan	busem	od	čerp.	st.v	8:15	
do	Plzně	Bory	8:32.	Odtud	jdeme:	Plzeň	–	cha-
ty	Lhotka	po	NS	Lhota	kolem	řeky	do	Dobřan.	
Od	14:00	členská	schůze	v	klubovně	KČT.
Z	 Dobřan	 odjezd	 do	 Plzně	 vlakem	 v	 15:20,	
16:05,	16:20,	nebo	busem	v	15:31/16:31.	
Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

11.	3.	/pá/	 BABYLON	–	DOMAŽLICE
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	6:20	do	Plzně	
/6:39/.	Odtud	v	7:11	expresem	do	Domažlic	
/7:59/.	Dále	busem	od	nádraží	v	8:15	na	Ba-
bylon	 /8:30/.	 Půjdeme	 po	 červené	 a	 zelené	

TZ	do	Domažlic.	Zpět	vlakem	v	14:35	do	Plzně	
nebo	z	Domažlic	přes	Klatovy	v	14:15.	V	Kla-
tovech	 v	 15:10	 a	 odtud	 v	 16:30	 do	 Dobřan	
a	Plzně.	Délka	trasy	12	km.	Ved.	J.	Nový.

15.	3.	/út/		
NOVÝ	HERŠTEJN	–	RÝZMBERK	–	KDYNĚ
Z	 Dobřan	 odjedeme	 vlakem	 v	 6:20	 do	 Plz-
ně,	odtud	v	7:11	do	Domažlic.	Odtud	busem	
v	8:07	do	Herštejna.	Ze	zastávky	busu	půjde-
me	 po	 NS	 Nový	 Herštejn	 –	 zřícenina	 hradu	
–	Karlova	studánka	–	Rýznberk	–	Kdyně.	Od-
jedeme	vlakem	v	14:01,	popř.	busem	v	13:00,	
13:52	 do	Klatov	 a	 odtud	 vlakem	v	 15:30	do	
Dobřan	 a	 Plzně.	Délka	 trasy	 11	 km.	Vedoucí	
Jindra	Šmatlák.

18.	3.	/pá/
NOVÁ	HOSPODA	–	VALCHA	–	SULKOV
	 Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 8:05	 do	 Plz-
ně	 /8:19/.	 Pak	 trolejbusem	 č.	 15	 v	 8:29	 na	
N.	Hospodu.	Půjdeme	po	zelené	TZ	na	Valchu	
a	dále	po	neznačené	cestě	na	Sulkov.	Zpět	bu-
sem	v	13:37	na	Bory.	Odtud	v	14:15	busem	do	
Dobřan.	Délka	trasy	10	km.	Ved.	J.	Nový.

22.	3.	/út/	 Z	NETUNIC	DO	LETIN
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	6:20	do	Plzně	
–	Doudlevce		/6:33/.	Dále	busem	ze	zastávky	

Tyršův	most	v	6:43	do	Netunic	/7:14/.	Po	čer-
vené	TZ	jdeme:	Libákovice	–	rozhledna	Kožich	
-	 Letiny.	 Zpět	 busem	 v	 14:05/15:05	 ze	 zast.	
Letiny	„lázně“	do	Plzně	Bory	/14:44,	15:42/.	
Do	Dobřan	busem	v	14:50,	15:15,	16:15.
Délka	trasy	11	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

25.	3.	/pá/
ŠPIČÁK	–	ČERTOVO	JEZERO	–	ŽEL.	RUDA
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 7:40,	 z	 Dobřan	
7:55	na	Špičák	/9:28/.	Půjdeme	z	nádraží	na	
Špič.	 sedlo	 (rozcestník	 Pod	Rixi	 )	 a	 po	 žluté	
TZ	k	Čert.	jezeru,	dále	po	červené	k	památní-
ku	A.	Kašpara	a	odtud	po	modré	do	Žel.	Rudy.	
Zpět	vlakem	v	14:20	do	Klatov	/15:16/,	odtud	
v	15:30	do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	trasy	11	km.	
Ved.	J.	Nový

29.	3.	/út/	 KLABAVA	–	CHRÁST
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 	 v	 7:18	 do	 Plz-
ně	–	Doudlevce	7:33,	hl.	nádr.	7:41,	do	vlaku	
přistoupí	 turisté	 z	 Plzně	 a	 dále	 jedeme	 do	
Klabavy	 /7:52/.	 Z	 vlakové	 stanice	 půjdeme	
po	zelené	a	modré	TZ	do	Chrástu.	Zpět	busem	
v	13:40	do	Plzně	a	v	14:20	vlakem	do	Dobřan.	
Délka	trasy	11	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

Případné změny najdete ve vývěsní skříňce 
u Komerční banky.

Do Krásna na krásenskou rozhlednu
Na	Krásensku	v	Karlovarském	kraji	je	opravdu	krásně.	Proto	jsme	si	protentokrát	zvolili	návštěvu	tohoto	kraje.

Ráno	odjíždíme	vlakem	do	Plzně,	 tam	mě-
níme	dopravní	prostředek	a	z	terminálu	hl.	n.	
Plzeň	odjíždíme	busem	do	Bečova	nad	Teplou.	
Zde	přestoupíme	na	místní	spoj	bus,	který	nás	
dopraví	do	Krásna.
Posléze	 vystoupíme	 z	 busu	 na	 zastávce	

Krásno,	 která	 je	 situována	 v	 samém	 středu	
městečka.	 Procházíme	 jím	 a	 podle	 turistic-
kých	 značek	 žluté	 barvy	 se	 vydáme	 trasou	
vedoucí	parkem	do	mírného	kopce,	odkud	se	
nám	otevírá	nádherný	pohled	do	okolní	kra-
jiny,	pokračujeme	cestou	vedoucí	nedalekým	
lesíkem,	posléze	se	před	námi	zjeví	rozhledna.	
Zdivo	rozhledny	je	vystavěno	z	lomového	pří-
rodního	 kamene.	 Tvar	 rozhledny	 připomíná	
homoli	s	vnějším	schodištěm.	Máme	v	úmyslu	
na	 rozhlednu	vystoupit,	 bohužel	 pro	namrz-
lé	 schodiště	nám	 toto	není	umožněno.	V	ne-
dalekém	přístřešku	posvačíme	a	po	krátkém	
odpočinku	 odcházíme	 zpět	 směr	 Krásno.	 Ze	
silnice	odbočíme	vpravo	na	nově	zbudovanou	
cyklostezku,	která	nás	dovede	na	konec	měs-
tečka,	 dále	 pokračujeme	 po	 turistické	 cestě	

vedoucí	 do	 Horního	 Slavkova.	 Procházíme	
městem,	po	krátkém	pobytu	odjíždíme	busem	
do	 Bečova	 nad	 Teplou.	 Této	 zastávky	 využí-
váme	k	návštěvě	místního	zámku-hradu,	bo-
hužel	bylo	 zavřeno.	Procházíme	městem,	 se-

stoupíme	po	kamenném	terasovém	schodišti	
do	podhradí,	v	místní	restauraci	poobědváme	
a	chystáme	se	k	odjezdu	domů.	
Závěrem:	 Všude	 žijí	 lidé,	 není	 tomu	 jinak	

i	zde	v	Karlovarském	kraji.	S	potěšením	zjiš-
ťujeme,	že	i	zde	se	oproti	dřívější	době	mno-
ho	mění,	města	se	zvelebují,	obnovují	tradice,	
opravují	 stavební	 památky,	 turistické	 cesty.	
Samotná	 krásenská	 rozhledna	 i	 bečovský	
hrad	a	zámek	jsou	toho	důkazem.
	S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák

Poděkování Městu Dobřany
Dobřanský	 odbor	 Klubu	 českých	 turistů	 dě-
kuje	touto	cestou	Městu	Dobřany	za	podporu	
ve	 formě	 poskytování	 příspěvku	 na	 provoz	
klubovny	a	za	příspěvky	na	akce	pořádané	na-
ším	odborem,	kterými	se	snažíme	obohacovat	
místní	společenské,	potažmo	sportovní	dění.	
Pomoci	si	velmi	vážíme.	Dobřanští	turisté.
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•	 Finská	sauna

•	 Squash

•	 Wallyball

•	 Nohejbal

•	 Beachvolejbal

•	 Tenis

•	 Volejbal

Chotěšov – Losina 4
Kontakt: 606 158 254

Hospůdka	s	letní	terasou

Dne	18.	března	2022	uplyne	5	let,	
co	nás	opustila	naše	maminka,	

babička	a	prababička,	

paní	Anna	Krejzová.

Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Synové	František	a	Zdeněk	s	rodinami

Vzpomínka

Dne	4.	3.	2022	uplyne	rok,	po	který	nám	
na	všech	společných	akcích,	turnajích,	
výletech	a	expedicích,	ale	hlavně	
u	nás	doma	chybí	„strejček,	děda“	

Pavel	Štulc. 

Vzpomínáme	stále	a	děkujeme	všem,	
kteří	nezapomněli.	Rodina	Štulcova

Vzpomínka

Dne	6.	3.	2022	uplyne	1	rok,	
co	nás	navždy	opustil	náš	milovaný	

manžel,	tatínek	a	dědeček,	

pan	Jaroslav	Strejc. 

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.	
Manželka	Anna,	rodina	Kubelkova	

a	rodina	Strejcova

Vzpomínka

Dne	10.	3.	uplyne	rok,	
co	nás	navždy	opustil	můj	manžel	

Václav	Königsmark.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.	
Manželka	a	dcera	s	rodinou

Vzpomínka

Dne	4.	3.	by	se	dožila	77	let	
naše	drahá	teta,

paní	Jarmila	Grancová.

S	láskou	vzpomínají	neteře	Eva	a	Ivana	
s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	8.	3.	uplyne	smutných	11	let,	
co	nás	navždy	opustila	naše	maminka,	

babička	a	prababička,

paní	Eva	Čmolíková.

S	láskou	vzpomínají	dcery	Eva	a	Ivana	
s	rodinami.	Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	

s	námi.	Děkujeme.

Vzpomínka

Společenská rubrika / Inzerce

Příspěvky	do	DL	musí	být	zasílány	na	mail	listy@dobrany.cz do	20.	dne	v	měsíci. Texty	jsou	přijímány	v	maximálním	rozsahu	cca	2	500	znaků 
(vč.	mezer),	nerozhodne-li	redakce	v	individuálních	případech	jinak.	Plné	znění	Zásad	pro	vydávání	zpravodaje,	ceník	inzerce	a	návod	na	kontrolu	
publikovaných	textů	najdete	na	www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/
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PRODEJ
ZAHÁJEN 2+KK 

3+KKWWW.BLOVICKETERASY.CZ | 721 659 781 

VŠECHNY BYTY SE ZAHRADOU



www.dobrany.cz | 25



březen 2022|26

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA
50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 1000 Mb/s

Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době 
hledáme vhodné kandidáty na pozice:

•	 CNC	obráběč

•	 Skladník

•	 Kontrolor	kvality

Nabízíme:

• Příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravné
• Náborový příspěvek 10.000 Kč
• Příspěvek za doporučení nového zaměstnance 5.000 Kč
• Kávu zdarma

Kontakt:

Průmyslová 991, Dobřany 334 41
vachlova@ensinger.cz
tel. 371 151 256, mobil: 739 352 916

Jsme	strojírenská	firma	v	Dobřanech	a	v	současné	době	
hledáme	kolegy	/	kolegyně	na	volné	pozice:
 
	Kontrolor	kvality
	Skladník
	Montážní	dělník

Našim	zaměstnancům	nabízíme: 
	 5	týdnů	dovolené
	 příspěvek	na	pojištění	1	000	Kč/měsíc
	 příspěvek	na	stravné	75	Kč/den
	 příspěvek	na	dopravu	2,5	Kč/km
	 půlroční	odměny	a	poukázky	Flexipass
	 zázemí	silné	zahraniční	společnosti
	 rodinnou	atmosféru	a	individuální	přístup
	 příjemné	pracovní	prostředí	v	menším	kolektivu

Kontakt:	 
Oty	Kovala	1	172,	Dobřany	334	41
kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.:	377	201	511	 Mob.:	608	841	036
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V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
4. 3. ve 20:00
ČR, SR / komedie / 111 min / přístupný /

režie: Marta Ferencová

Komedie mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se 

kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu 

se svými rodinami. Po letech se ale začínají objevovat 

tajemství, která jejich životy navždy změní.

Vstupné: 130 Kč

HRANICE ODVAHY
5. 3. v 17:00
Norsko / dobrodružný, dětský / 95 min / přístupný /  

dabing / režie: Johanne Helgeland

Podzim roku 1942. Přestože okupované Norsko 

strádá vlivem materiálního nedostatku a válečných 

restrikcí, desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší na 

Vánoce. Pak si však pro rodiče přijde policie a opuš-

těné děti navíc zjišťují, že se ve sklepě jejich domu 

ukrývají židovské děti, sourozenci Daniel a Sarah.

Vstupné: 110 Kč

BATMAN
5. 3. ve 20:00 
USA / akční, drama, krimi / 176 min / 12+ / titulky /

režie: Matt Reeves

Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání 

strach zločincům, zavedly Bruce Waynea hluboko do 

stínů Gotham City. Osamělý mstitel má jen několik 

důvěryhodných spojenců a mezi svými spoluobčany 

se stal jediným ztělesněním pomsty.

Vstupné: 140 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
6. 3. v 15:00
ČR / pohádka / 100 min / přístupný /

režie: Ivo Macharáček

Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se roz-

rostla o princeznu Johanku. Zlotřilí rádcové Lorenc 

a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po 

světě a hledají místo, kde by mohli začít kout pikle.

Vstupné: 140 Kč

PES
6. 3. v 18:00 
USA / komedie / 101 min / 12+ / titulky /

režie: Channing Tatum, Reid Carolin

Channing Tatum se vydá na cestu podél pobřeží Ti-

chého oceánu s jediným společníkem, se psem, kte-

rého veze na pohřeb jeho bývalého pána. On i čtyřno-

hý pasažér jsou ale svérázní a tvrdohlaví a rozhodně 

to není láska na první pohled.

Vstupné: 120 Kč

TI, KTEŘÍ ZŮSTALI
10. 3. ve 20:00
Maďarsko / drama / 83 min / 12+ / titulky /

režie: Barnabás Tóth

Dvaačtyřicetiletý lékař Aldo přežil koncentrační tá-

bor, ovšem v Budapešti žije sám. Šestnáctiletá Klára, 

která stále čeká na své rodiče, se vzepře své tetě. 

Klára a Aldo se setkají a společně nacházejí něco, co 

jim v jejich životě už dávno chybělo: radost.

Vstupné: zdarma

VEM SI MĚ
11. 3. ve 20:00
USA / romantický / 112 min / 12+ / titulky /

režie: Kat Coiro

Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel 

matematiky. Vzali se, aniž se předtím znali, za hodně 

bizarních okolností. Jennifer Lopez a Owen Wilson 

vám přesto v této romanci budou chtít dokázat, že 

když jde o lásku, nic není nemožné.

Vstupné: 130 Kč

PROMĚNA
12. 3. v 17:00
USA / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /

režie: Domee Shi

Třináctiletá dívka Mei Leeová se samovolně proměňu-

je v obří červenou pandu, ale jen když příliš rozruše-

ná, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc 

silně znervózňuje její až příliš starostlivá maminka 

Ming, která se od své dcery téměř nikdy nevzdálí.

Vstupné: 120 Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
12. 3. ve 20:00 
ČR / komedie / 99 min / 12+ / režie: Jan Svěrák

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní ne-

jde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí 

v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a doža-

dují se, aby autor pokračoval v ději. Do toho vstupuje 

z reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, 

že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí.

Vstupné: 140 Kč

PROMĚNA
13. 3. v 15:00
USA / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /

režie: Domee Shi

Vstupné: 120 Kč

BATMAN
13. 3. v 18:00 
USA / akční, drama, krimi / 176 min / 12+ / dabing /

režie: Matt Reeves

Vstupné: 140 Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
18. 3. ve 20:00 
ČR / komedie / 99 min / 12+ / režie: Jan Svěrák

Vstupné: 140 Kč

PROMĚNA
19. 3. v 17:00
USA / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /

režie: Domee Shi

Vstupné: 120 Kč

AMBULANCE
19. 3. ve 20:00
USA / akční / 136 min / 15+ / titulky /

režie: Michael Bay

Danny Sharp je charismatický gauner, který chystá 

největší bankovní loupež v dějinách Los Angeles a po-

třebuje spolehlivé parťáky. Will Sharp je jeho nevlast-

ní bratr a válečný veterán, který potřebuje peníze na 

náročnou operaci své ženy.

Vstupné: 140 Kč

PÁSMO POHÁDEK
20. 3. v 15:00

Vstupné: 50 Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
20. 3. v 18:00 
ČR / komedie / 99 min / 12+ / režie: Jan Svěrák

Vstupné: 140 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD
25. 3. ve 20:00
ČR / drama / 100 min / přístupný / režie: Tomáš Hodan

Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař své doby, 

vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný 

sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec zú-

častňoval českých závodů. Hanč a Rath se setkali 

i na startu závodu v březnu roku 1913.

Vstupné: 120 Kč

PŘÍŠERÁKOVI 2
26. 3. v 17:00 
Německo, VB / animovaný / 103 min / přístupný / 

dabing / režie: Holger Tappe

Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy je pro ro-

dinu Wishbonů vítaným rozptýlením. Jenže než si 

snoubenci stihnout říci „ano“, malá miliardářská 

dcerka Mila Starr oba svatebčany unese!

Vstupné: 120 Kč

ZTRACENÉ MĚSTO
26. 3. ve 20:00
USA / dobrodružná komedie / 105 min / 12+ / 

titulky / režie: Adam a Aaron Nee

Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy 

se ocitne v situaci, která jako by vypadla z některé její 

knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. 

Chybí jen pravý hrdina, který by ji zachránil.

Vstupné: 140 Kč

PŘÍŠERÁKOVI 2
27. 3. v 15:00 
Německo, VB / animovaný / 103 min / přístupný / 

dabing / režie: Holger Tappe

Vstupné: 120 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD
27. 3. v 18:00
ČR / drama / 100 min / přístupný / režie: Tomáš Hodan

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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ZDRAVOTNÍ	STŘEDISKO	(Třída 1. máje 1300)
Praktický	lékař	pro	dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí	 6:00–12:00	 14:00–18:00
úterý	 6:00–13:00
středa	 6:00–12:00	
čtvrtek	 6:00–12:00	 13:00	Harmonie
pátek	 6:00–12:00

Praktický	lékař	pro	dospělé,
poradna	pro	sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí	 7:30–11:00	
	 11:15–12:30	 pro	podniky	a	objednané
	 15:00–18:00	 pouze	po	tel.	domluvě
úterý	 7:30–11:30	
	 11:30–13:00	 pro	objednané
středa,	pátek	 7:30–11:00	
	 11:15–13:00	 pro	podniky	a	objednané
čtvrtek	 7:30–11:00	
	 11:15–13:00	 pro	objednané

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
	 nemocní	 prevence,	očkování
pondělí	 7:30–10:00	 13:00–14:30
úterý	 13:00–15:00	 15:00–18:00
středa	 7:30–10:00	 10:00–14:30	
čtvrtek	 7:30–10:00	 10:00–12:00
pátek	 7:30–10:00	 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či 
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický	zubní	lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
pondělí,	čtvrtek	 7:30–17:00
út,	st,	pá	 7:30–13:00

MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
pondělí	 7:30–14:30
úterý	 9:00–17:30
středa	 7:00–13:00
čtvrtek	 7:00–12:00	 MUDr. Hrbáčková
pátek	 6:30–12:00

Diabetologická	ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa	 6:30–7:30	 náběry
	 7:30–14:30	 ordinace

Ordinace	očního	lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
pondělí	 8:30–12:00	 12:30–14:30
středa	 13:00–14:00	 14:00–17:30
čtvrtek	 8:30–12:00	 12:30–14:30
pátek	 8:00–11:00	 11:00–13:00
Vyšetření pouze po telefonickém objednání.
perimetry:
pondělí,	čtvrtek	 8:00–8:30	 po	objednání
středa	 11:00–13:00	 po	objednání
pátek	 7:00–8:00	 po	objednání

Kožní	ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační	hodiny:
pondělí	 8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

Interní	ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155 
úterý	 7:30–14:30
	 14:30–16:30
pátek	 7:30–14:30

Kardiologická	ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
po,	st,	čt	 8:00–15:00
úterý	 8:00–18:00
pátek	 7:00–11:00

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
tel.: 603 225 252
úterý	(sudé)	 7:00–13:00
čtvrtek	 7:00–13:00
pátek	(lichý)	 7:00–13:00

MUDr. Regina Janů
tel.: 775 519 042, www.gynekolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
pondělí	 8:00–15:00
úterý	 6:30–17:00
středa	 6:30–14:00
čtvrtek	 8:00–13:00

Odběry	krve
EUC Laboratoře s.r.o., ODBĚRY KRVE
tel.: 720 061 001
pondělí–pátek	 6:00–12:00

Oční	optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748, e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí	 9:00–15:00
středa	 9:00–17:00
pátek	 7:30–15:00

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040
  pro	objednané
úterý	 7:00–16:00	 16:00–18:00
čtvrtek	 7:00–14:00	 14:00–16:00
pátek	 7:00–12:00

Chlumčany, tel.: 377 973 124
pondělí,	středa	 7:00–12:00
Preferujeme předem telefonické objednání.

Ambulance	klinické	logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí	 8:00–15:00
úterý,	čtvrtek	 8:00–18:00	 na	objednání
středa	 8:00–11:00	 na	objednání
pátek	 7:30–11:30	 na	objednání

Lékárna	Devětsil
Sokolovská 967, tel.: 377 921 299
pondělí–pátek	 8:00–12:30	 13:00–17:00

Veterinární	ordinace
MVDr. Tereza Sýkorová
Vančurova 1289, tel.: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí,	pátek	 9:00–12:00
úterý,	čtvrtek	 16:00–19:00
středa	 pouze	objednaní	pacienti

MVDr. Drahomíra Jeroušková
tel.: 602 474 583
pondělí,	pátek	 9:00–11:00
čtvrtek	 16:00–18:00

Jubilata	Dobřany	pro	osoby	potřebující	
péči	–	pečovatelská	služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Mgr. Ivana Kvíderová
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
pondělí–pátek	 7:00–19:00
so,	ne,	svátek	 7:00–9:00	 11:30–14:00
	 	 	 17:00–19:00

Centrum	domácí	zdravotní	péče
Mgr. Jaroslava Kaderová
tel.: 603 430 987, 377 973 096
e-mail: kaderova@volny.cz, www.kaderova.cz

Sběrný	dvůr
tel.: 721 529 770
pondělí	 	 14:00–18:00
st,	pá,	ne	 9:00–13:00	 14:00–18:00

Městský	úřad	Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
vstup vchodem od pošty
pondělí,	středa	 7:15–11:15	 12:00–17:00
(úřední	dny)
úterý,	čtvrtek	 8:00–11:15	 12:00–14:30
pátek	 8:00–11:15	 12:00–13:00

Městské	kulturní	středisko	Dobřany
Dobřanská	galerie,	kostel	sv.	Víta,	IC
Náměstí T.G.M. 5, tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
pondělí–pátek	 8:30–12:15	 13:00–16:00

Kino	–	divadlo	–	kongresový	sál	–	Káčko
Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
pondělí–pátek	 9:00–12:30	 13:00–16:00

Česká	pošta	
Náměstí T.G.M. 2 
po,	st	 10:00–12:00	 13:00	–	18:00
út,	čt,	pá	 8:00–12:00	 13:00	–	16:00
so	 8:00–12:00

Horké	linky
Plyn – poruchy: 1239    Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 800 850 860
Hasiči: 150 / Záchranka: 155 / Policie: 158 
Městská policie: 156 / Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE – mobilní aplikace
Odchyt psů – 724 004 389

Informační přehled


